Проект!
ОБЩИНА „ТУНДЖА”
ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО - 2022 ГОДИНА
І. НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА
Цел
Цел 1:
Гарантиране
на правото на
детето да
живее в
сигурна
семейна
среда

Дейност

Очаквани резултати

Индикатори

Отговорни
институции

Предвидени
средства

1.1. Разработване на
минимален пакет
гарантирани услуги за
подкрепа на семейството
на общинско ниво и
механизъм за
въвеждането им.

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

 минимален пакет
услуги

Община „Тунджа”
Отдел „Социални
услуги”
Доставчици на
СУ; Отдел
„Закрила на
детето”, Дирекция
„Социално
подпомагане”

1.2. Развитие на мрежата
от интегрирани
социално-здравни и
образователни услуги за
деца и семейства

- Осигуряване устойчивост Общностен център за
на Общностен център за
деца и семейства;
деца и семейства по
Проекта за социално
включване;
- интегрирани социалноздравни и образователни
услуги за деца от 0 до 3 г.
и техните семейства по
Проекта за социално
включване;
- услуги по проект по схема
„Независим живот”;

В рамките на
утвърдения
бюджет на
отговорните
институции, на
общината, на
държавно
делегираните
дейности, и по
Проекта за
социално
включване.
Общински
бюджет,
Външно
финансиране

Община „Тунджа”
Отдел „СУ”;
Д „СП”; РД „СП”;
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- услуги по проект по схема
„Ранно детско развитие”,
1.3.Създаване на
устойчив модел за
развитие на услугата
приемна грижа.

1.4. Осигуряване на
устойчивост на
интегрираните социални
услуги за деца от 0 до 3 г.
и от 3 до 7 годишна
възраст в риск и техните
семейства.

Цел 2:
Реализиране
на подкрепа
на
отговорното
родителство

2.1. Подкрепа на
семействата в
съответствие с
изпълнение на Закона за
закрила на детето –
отглеждане на детето в
семейна среда чрез
развитие на алтернативни

 Брой потребители
включени в
предоставяне на
услугата „приемна
грижа”;
 Брой деца
настанени в приемни
семейства;
 Брой одобрени и
обучени приемни
семейства.
- Предоставяне услуги за
 Брой услуги по
деца от 0 до 3 г. в риск и за проекта.;
техните родители;
 Брой деца и
- Предоставяне услуги за
семейства в риск,
деца от 3 до 7 г. в риск и за потребители на
техните родители;
услугите;
- Утвърждаване дейността
на Общностен център за
деца и семейства с
Център за ранна
интервенция на
уврежданията
Развита заместваща
семейна грижа за деца,
настанени в
специализирани
институции и на деца в
риск от изоставяне.

- Разкрити алтернативни
интегрирани
медико
социални
услуги
за
подкрепа на отговорното
родителство

 Брой разкрити
алтернативни услуги в
подкрепа на
отговорното
родителство;
 Брой деца и
родители, ползватели
на услугите;

Община „Тунджа”
- Комисия за
детето;
Отдел „Закрила
на детето” при
ДСП Ямбол

В рамките на
утвърдения
бюджет
Външно
финансиране

МТСП, община
„Тунджа”

Външно
финансиране

Дирекция „СП”Ямбол; НПО;
Община „Тунджа”

В рамките на
бюджета на
проекта; на
бюджета на
община „Тунджа”
и Дирекция „СП”Ямбол;
бюджетите на
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социални услуги за деца
и чрез предоставяне на
финансови помощи и
помощи в натура.

2.2. Прилагане на мерки
за стимулиране на
отговорното родителство
и за повишаване на
родителския капацитет

 Брой деца и
семейства, на които са
предоставени
финансови помощи;
 брой деца и
семейства, на които са
предоставени помощи
в натура;
Приложени мерки за
Брой случаи на
стимулиране на
превенция;
отговорното родителство и Брой мерки за
повишаване на
стимулиране на
родителския капацитет
отговорното
родителство
ІІ. ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА.
Очаквани резултати
Индикатори

Цел

Дейност

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

1.1.Създаване и
внедряване на механизми
за ранно наблюдение и
подкрепа на
бременността и
майчинството

Увеличен обхват на
жените, посещаващи
медицински специалисти
през бременността

1.2.Провеждане на
образователни
инициативи за родители
за популяризиране и
насърчаване на добри
родителски практики за
здравословен начин на
живот
1.3. Осигуряване на

Реализирани мерки за
насърчаване на
отговорното /
позитивното родителство;
Проект по схема „Ранно
детско развитие“;
Схема „Училищен плод” ,
„Училищно мляко“ и др.
Осигурени здравни услуги

 Механизми за
наблюдение през
бременността и
майчинството;
 Здравно-социални
услуги за стимулиране
посещенията при
медицински
специалисти.
 Брой образователни
инициативи
 Брой родители,
включени в
образователните
инициативи
 Брой образователни
проекти
 Брой здравни

НПО; вънщно
финансиране

Дирекция „СП”Ямбол; Община
„Тунджа”;
МКБППМН към
общината

В рамките на
бюджета на
отговорните
институции

Отговорни
институции
Община „Тунджа”
-здравни
медиатори; РЗИ,
лекарски практики

Предвидени
средства
В рамките на
утвърдения
бюджет на
институциите
Външно
финансиране

Община „Тунджа”
- Комисия за
детето;
МКБППМН;
Здравни
медиатори,
Местна активна
група (МАГ)
Община „Тунджа”

В рамките на
утвърдения
бюджет
Външно
финансиране

В рамките на
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Цел 2:
Превенция на
рисковото
поведение и

здравни услуги за децата
в образователната
система, както и
тематични часове по
здравно образование
Предоставяне на здравни
услуги за деца в риск и за
техните родители по
проект по схема „Ранно
детско развитие“

и повишено здравно
образование на децата

1.4. Провеждане на
обучение на здравните
медиатори за новите
социални услуги

Повишени компетентности
и информираност на
здравните медиатори

1.5. Провеждане на
обучение на здравните
специалисти в здравните
кабинети в учебновъзпитателните
заведения и в социалните
услуги на територията на
общината
1.6. Информиране и
консултиране на
семействата от
маргинализираните
общности за
възможностите и достъпа
до здравни услуги
2.1.Кампании и
инициативи за превенция
на употребата на
психоактивни вещества

Повишени компетентности
и информираност на
здравните специалисти,
работещи в здравните
кабинети в общинските
детски градини и училища

Осигурена ранна
интервенция на
уврежданията и подкрепа
за семействата на деца с
увреждания

Увеличен брой на децата,
които имат личен лекар,
педиатър

кабинети в училищата
и детските градини;
 Брой обхванати деца
в здравни услуги
 Брой деца с
увреждания, получили
услуга „Ранна
интервенция на
уврежданията” по
проекта за социално
включване

Общински
образователни
институции,
Отдел
„Образование –
ПП”, Отдел
„Култура и
хуманитарни
дейности”,
здравни
медиатори, МАГ
Община „Тунджа”
 Брой обучени
здравни медиатори
Отдел „Култура и
хуманитарни
дейности”, НМЗМ
Община „Тунджа”
 Брой обучени
здравни специалисти
Отдел „Култура и
хуманитарни
дейности”;
образователни
институции; РЗИ;
БЧК
Брой проведени
Здравни
информационни срещи медиатори; РЗИ;
и беседи с родители от Проект по схема
етническите
„Ранно детско
малцинства
развитие“;

Реализирана превенция на  Брой проведени
употребата на
кампании и
психоактивни вещества
инициативи;

Комисия за
детето;
МКБППМН;
образователните

утвърдения
бюджет на
общината
Външно
финансиране

В рамките на
утвърдения
бюджет
В рамките на
утвърдения
бюджет

В рамките на
утвърдения
бюджет
Външно
финансиране
В рамките на
утвърдения
бюджет
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промотиране
на здравето
сред децата.

 Издадени брошури

сред учениците

2.2.Реализиране на
програми по превенция и
контрол на ХИВ/СПИН и
програми за подобряване
на контрола на
туберкулозата.

Осигурена превенция от
ХИВ/СПИН сред
подрастващите.

2.3. Провеждане на
кампании за промотиране
на здравето,
здравословно хранене и
здравословен начин на
живот с фокус върху
превенция на СОVID-19,
наднорменото тегло и

Проведени кампании и
инициативи за
информиране с цел
промотиране на здравето,
превенция на СОVID -19,
здравословно хранене и
здравословен начин на
живот

 Брой млади хора,
обучени по подхода
„връстници обучават
връстници”;
 Брой деца,
обхванати 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;
 Брой приложени
педагогически мерки

институции; РУП
„Тунджа”; ОбС на
БЧК, здравни
медиатори
Община „Тунджа”
образователни
институции;РЗИ;
НПО; здравни
медиатори

Образователни
институции;
здравни
специалисти в
здравните
кабинети; здравни
медиатори
БЧК

Програма
„Превенция и
контрол на
ХИВ/СПИН” със
средства от
Глобалния фонд
за борба със
СПИН,
туберкулоза и
малария – главен
получател на
средствата е МЗ;
бюджетни
средства;
средства по
проекти

Национална
програма за
младежта
Схема „Училищен
плод”, „Училищно
мляко“ и
Проект „Топъл
обяд”;
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социално-значими
заболявания

по схема „Училищен
плод”

ІІІ. ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА НА ВСИЧКИ ДЕЦА
Цел

Дейност

Очаквани резултати

Индикатори

Цел
1:
Осигуряване
на достъп до
качествено
образование
и
предучилищн
а подготовка
за
попълноценна
реализация на
всички деца.

1.1. Реализиране на
дейности за осигуряване
на пълен обхват на
децата и учениците,
подлежащи на
задължителна
предучилищна подготовка
и училищно образование

Реализирани дейности за
осигуряване на пълен
обхват на децата и
учениците, подлежащи на
задължителна
предучилищна подготовка
и училищно образование

Брой деца и ученици,
обхванати в
общинската
образователна
инфраструктура.

1.2. Осъществяване на
мерки по превенция,
интервенция и
компенсиране на
последиците от
преждевременното
напускане на
образователната система
в изпълнение на приетата
СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА
ЗА РАЗВИТИЕ НА
ОБРАЗОВАНИЕТО,
ОБУЧЕНИЕТО И
УЧЕНЕТО В РЕПУБЛИКА

Реализирани мерки по
превенция, интервенция и
компенсиране на
последиците от
преждевременното
напускане на
образователната в
контекста на приоритетна
област 5 Ефективно
включване, трайно
приобщаване и
образователна интеграция
от приетата

Брой деца, обхванати
в предучилищното
възпитание и
подготовка и
училищното
образование.
Дял на отпадащите от
общия брой
подлежащи – общо и
по образователни
степени под 1 %;

Отговорни
институции
Община „Тунджа”
училища и детски
градини

Община „Тунджа”
училища и детски
градини; РУО; Д
„СП” – Отдел
„Закрила за
детето”

Предвидени
средства
В рамките на
утвърдения
бюджет на
образователните
институции и
бюджета на
общината, и по
проекти, по НП на
МОН,
финансирани по
ОП НОИР и по
проекти по
Стратегията на
МИГ Тунджа
В рамките на
утвърдения
бюджет на
образователните
институции и
бюджета на
общината, по
проекти,
финансирани по
ОП НОИР чрез
МИГ Тунджа

Брой деца в риск от
преждевременно
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БЪЛГАРИЯ (2021 - 2030)
Подкрепа на
Механизма за съвместна
работа на институциите
по обхващане и
включване в
образователната система

СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА
ЗА РАЗВИТИЕ НА
ОБРАЗОВАНИЕТО,
ОБУЧЕНИЕТО И
УЧЕНЕТО В РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ (2021 - 2030)

напускане на
образователната
система, включени в
мерки за подкрепа.

1.3 Обучение на учители
за формиране на знания,
умения и компетентности
за работа в
интеркултурна и
дигитална образователна
среда

Повишаване
компетенциите на
учителите

 Общ брой обучени
учители

МОН,
образователни
институции

Проектно
финансиране;
средства от
бюджетите на
образователните
институции

1.4. Осигуряване на
условия и възможности за
професионално
ориентиране
1.5. Осигуряване на
допълнителна подкрепа
за образователна и
социална интеграция на
деца в риск, в т.ч. от
етнически малцинствени
групи, чрез допълнително
обучение и извънкласни
форми

Осигурени възможности за
професионално
ориентиране

Брой ученици,
преминали през
професионално
ориентиране
Брой групи за
допълващо обучение;
Брой деца, включени в
групите за допълващо
обучение;
Брой форми за
извънкласни дейности
и занимания по
интереси

Община „Тунджа”,
РУО; и МОН

Община „Тунджа”,
общински
училища

Община „Тунджа”,
ОЦИИД с. Кабиле;
Училища и детски
градини

по национални
програми;
от бюджета на
общината,
училища, детски
градини и ОЦИИД
с. Кабиле;
по проекти,
финансирани по
ОП НОИР чрез
МИГ Тунджа

Осигурена допълнителна
подкрепа за
образователна и социална
интеграция на деца в риск,
в т.ч. от етнически
малцинствени групи
Проекти на МОН по ОП
НОИР, проекти по по
мярка 3.9. „Осигуряване на
равен достъп до
качествено образование в
малките населени места“,
финансирано по ОП
НОИР, чрез МИГ-Тунджа
По национални програми
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на МОН;

Цел 2.
Развиване и
разширяване
на дейностите
за включващо
обучение на
деца и
ученици със
СОП.

1.6. Подобряване на
условията за спорт в
образователната система

Насърчена спортна
активност сред учащите,
вкл. и по проект по схема
„Социално-икономическа
интеграция на уязвими
групи. Интегрирани мерки
за подобряване достъпа
до образование“
Компонент 1

Брой ученици
обхванати в
извънкласни дейности
и извънучилищни
спортни дейности.

Община „Тунджа”
училища и детски
градини, НПО

2.1. Осигуряване на
условия и възможности за
обучение на деца и
ученици със специални
образователни
потребности в
общинските детски
градини и училища

Осигурени условия и
възможности за
приобщаващо обучение за
децата и учениците със
СОП, в общинските
училища и детски градини,
вкл. и по проект по схема
„Ранно детско развитие“;

 Брой обхванати деца
със СОП в общинските
детски градини и
училища

Община „Тунджа”,
училища и детски
градини

2.2. Повишаване
информираността на
семействата на деца с
увреждания за правата,
задълженията и
възможностите за ранно
включване на децата в
образователната система

Повишена информираност
на семействата

 Брой консултирани
семейства на деца с
увреждания

Община „Тунджа”,
училища и детски
градини,
образователни
сътрудници

В рамките на
утвърдения
бюджет на
образователните
институции и
бюджета на
общината, по
проекти,
финансирани по
ОП НОИР
В рамките на
утвърдения
бюджет на
образователните
институции и
бюджета на
общината,
по проекти с
външно
финансиране
В рамките на
утвърдения
бюджет на
образователните
институции и
бюджета на
общината, по
проекти с външно
финансиране
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2.3. Обучение на учители Повишени знания и
и персонал от общинските придобити умения за
детски и учебни
работа с деца със СОП
заведения за формиране
на знания, умения и
компетентности за работа
със деца със СОП

Цел
Цел 1:
Гарантиране
на ефективна
система за
детско
правосъдие в
условия на
междуинститу
ционално
сътрудничест
во
Цел 2:
Въвеждане на
система за
ранно
идентифицир
а
не,
регистриране,
насочване и
взаимодейств
ие в работата
при сигнали и

 Брой проведени
тематични обучения;
 Брой учители и
персонал, преминал
през обученията.

Община „Тунджа”,
училища и детски
градини;
психолози и
педагогически
съветници

В рамките на
утвърдения
бюджет на
образователните
институции и
бюджета на
общината, по
проекти с външно
финансиране

ІV. ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ ВСЯКАКВИ ФОРМИ НА ЗЛОУПОТРЕБА, НАСИЛИЕ И ЕКСПЛОТАЦИЯ
Дейност
Очаквани резултати
Индикатори
Отговорни
Предвидени
институции
средства
1.1.Участие на експерти
Повишен капацитет на
Брой експерти,
Община „Тунджа” В рамките на
от общинска
екперти и специалисти за
специалисти,
утвърдения
администрация в
работа с деца в конфликт
преминали обучение
МКБППМН; НПО
бюджет на
обучения, свързани с
със закона
МКБППМН,
работа с деца в конфликт
бюджетите на
със закона
образователните
институции и
бюджета на
общината; по
проекти
2.1.Провеждане на
кампании по превенция
на насилието срещу деца
и трафика на деца

Реализирани проекти и
проведени кампании за
превенция на насилието
над деца

Брой проведени
кампании

МКБППМН/
Община „Тунджа”;
отдел „Закрила на
детето”; РУП„Тунджа”

2.2. Извършване на
мониторинг на местно
ниво на изпълнението на
координационния
механизъм за работа с

Доклад за ефективността
на Координационния
механизъм;

Изготвен доклад

Община „Тунджа”;
отдел „Закрила на
детето”;
РУП „Тунджа”

В рамките на
утвърдения
бюджет на
институциите

В рамките на
утвърдения
бюджет на
институциите
Page | 9

случаи на
насилие и
злоупотреба с
дете във
всички
институции и
организации,
работещи с
деца

Цел. 3:
Осъществява
не превенция
на насилието,
сексуалната и
трудова
експлоатация,
злоупотребат
а с деца в

деца, жертви на насилие
или в риск от насилие и
при кризисна ситуация
2.3.Участие в обучения на
областно ниво с цел
ефективното прилагане
на координационния
механизъм за работа с
деца, жертви на насилие
или в риск от насилие и
при кризисна ситуация

Обучени специалисти за
подобряване на
ефективното прилагане на
координационния
механизъм за работа с
деца, жертви на насилие
или в риск от насилие и
при кризисна ситуация;

Брой обучени
специали
сти

Община „Тунджа”;
отдел „Закрила на
детето”; РУП „Тунджа”

2.4. Повишаване
ефективността на
контролната дейност чрез
взаимодействие на
органи по закрила на
детето

Повишена ефективност
при обгрижване на деца,
жертви на насилие; снижен
риск от кризисното
събитие, намалено
влияние на травматичния
стрес, ускорено
възстановяване на
нормалния ритъм на живот
на децата и
идентифицирани деца,
нуждаещи се от
последваща помощ
Повишена информираност
на децата с цел превенция
от насилие и експлоатация

Брой случаи
Брой деца

Община „Тунджа”;
отдел „Закрила на
детето”; РУП „Тунджа”

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

 Брой проведени
инициативи;
 Брой проведени
кампании;
 Брой обхванати
учебно – възпитателни
заведения;
 Брой обхванати
деца.

МКБППМН/
Община „Тунджа”,
НПО;
образователни
институции

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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интернет
пространство
то

Цел 4:
Развитие на
спортната и
физическа
активност
сред
подрастващит
е, с цел
намаляване
на насилието
между тях

3.2.Създаване на
училищни политики за
превенция на насилието
между децата

Намаляване случаите на
насилие над деца

 Брой проекти на
училищни политики;
 Брой училищни
политики

3.3.Повишаване на
информираността на
родителите и ролята им в
предпазването на деца в
онлайн среда
4.1. Организиране на
клубове по интереси в
училищата и в ОЦИИД с.
Кабиле за осмисляне на
свободното време на
децата и учениците

Повишена обществена
информираност с цел
предпазването на деца в
онлайн среда

 Брой проведени
кампании и
инициативи

Създадени детски клубове
по интереси.

 Брой създадени
детски клубове;
 Брой обхванати
деца;
 Брой проведени
спортни състезания,
ученически спортни
игри и турнири
 Брой обхванати деца
по програми за достъп
до спортни
съоръжения

4.2. Осигуряване на
безплатен достъп на
децата до спортни услуги
и занимания чрез
оборудване на фитнес
зали

Осигурен безплатен
достъп на децата до
спортни съоръжения

Община „Тунджа”;
НПО;
образователни
институции;
МКБППМН
Община „Тунджа”;
НПО;
образователни
институции;
МКБППМН
Община „Тунджа”,
образователни
институции,
Общински център
за изкуство и
извънучилищна
дейност „Тунджа”Кабиле /ОЦИИД/
МКБППМН/
Община „Тунджа”;
НПО,

В рамките на
утвърдения
бюджет на
институциите и по
проекти
В рамките на
утвърдения
бюджет на
институциите и по
проекти
Външно
финансиране

В рамките на
утвърдения
бюджет;
Кампания за
превенция на
насилието и
зависимостите
сред младите
хора чрез
насърчаване на
двигателната
активност и
осигуряване на
допълнителни
условия и
възможности за
осмисляне на
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свободното време
чрез масовия
спорт

Цел
Цел 1:
Достъп на
всички деца
до културни и
спортни
дейности и
дейности за
свободното
време.

Дейности
1.1. Насърчаване
участието на всички деца
в занимания в областта
на изкуството –
извънкласна дейност в
училищата; школи,
състави, клубове и
кръжоци чрез мрежата на
читалищата; подкрепа
на проекти, свързани с
деца; педагогическа
дейност в културните
институти,
осъществяваща връзката
образование – култура
чрез лектории, курсове,
творчески ателиета
1.2. Създаване на
условия и възможности
за развитие на масовия
ученически спорт чрез
провеждане на
ученически спортни игри
през 2021 г., спортни
инициативи и чрез
подкрепа дейността на
общинските спортни

НАСЪРЧАВАНЕ УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА
Очаквани резултати
Индикатори
Повишен брой на
обхванатите деца в
извънкласна и
извънучилищна дейност

Повишен брой на
учениците, обхванати в
училищните спортни
отбори и в общинските
спортни клубове

 Брой обхванати деца
- по дейности;
 Брой новоразкрити
форми за извънкласна
и извънучилищна
дейност;

Брой ученически
спортни отбори;
Брой ученици,
включени в
ученическите спортни
отбори;
Брой проведени
спортни ученически
игри, състезания,
турнири

Отговорни
институции
Община „Тунджа”,
- ОЦИИД с.
Кабиле,
читалища, НПО,
ЦОП

Предвидени
средства
В рамките на
утвърдения
бюджет на
институциите и
организациите.
По проекти,
финансирани по
ОП НОИР чрез
МИГ Тунджа

Община;
Училища;
Спортни клубове

В рамките на
утвърдения
бюджет на
институциите и
организациите
по проекти с
външно
финансиране,
вкл., финансирани
по ОП НОИР чрез
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клубове, фитнес зали
1.3. Разширяване на
възможностите за
осмисляне на
свободното време чрез
спорт, отдих и
развлечения.

Цел 2:
Насърчаване
на изявите на
дарбите
на
децата

Цел 3:
Гарантиране

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
2022 г.

МИГ Тунджа
Изградени и обновени
спортни и игрови
площадки за деца;
създаване на достъпна
среда за деца с
увреждания да местата за
отдих, спорт и
развлечения;
стимулиране на публичночастното партньорство в
изграждането на места за
отдих
Стимулирани и
подкрепени деца с
изявени дарби

Брой новоизградени/
ремонтирани детски
площадки
Брой изградени места
за отдих

 Брой обхванати деца
от мерките;
 Размер на
финансови средства;



2.2. Предоставяне на
стипендии и еднократно
финансово подпомагане
на ученици и студенти,
съгласно Правила за
условията и реда за
отпускане на стипендии и
финансово стимулиране
на ученици и студенти от
община „Тунджа”

Подпомогнати ученици и
студенти от община
„Тунджа”

3.1.Популяризиране на
механизъм за детско

Популяризиране на
детското участие.

Община „Тунджа”;
НПО




МК, МОМН, МЗХ и от бюджета по
Програмата на
МФВС
мерките за
закрила на деца с
изявени дарби за
2021 г.

Брой обявени сесии
за кандидатстване
за стипендии и
еднократно
финансово
подпомагане;
Брой отличени
ученици и студенти;
Размер на
финансовите
средства

 Брой проведени
срещи в училищата

В рамките на
утвърдения
бюджет, външно
финансиране,
чрез публичночастно
партньорство, по
проекти по ОП
НОИР – МИГ
„Тунджа”

От средствата,
набрани от
благотворителни
кампании и
дарения

Община „Тунджа”,
НПО,

В рамките на
утвърдения
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правото на
децата на
мнение и
участие в
процесите на
вземане на
решения

участие в училищата на
територията на общината
3.2. Популяризиране на
добрият опит за детско
участие чрез създаване
на училищни съвети и
общински съвет на
децата.
3.3. Провеждане на
различни инициативи за
детско участие и
използване на различни
инструменти и
информационни канали
за изразяване на мнения
и становища на децата. /
он-лайн анкети, конкурси
за рисунка, дискусии и
др.; /
3.4. Създаване на
пространство за свободно
изразяване на мнения и
становища на децата и
стартиране на различни
кампании по теми, които
пряко ги засягат.

образователни
институции

бюджет и по
проекти с външно
финансиране
В рамките на
утвърдения
бюджет и по
проекти с външно
финансиране

Повишена информираност
на младите хора за
модела на детско участие
– училищни съвети и
общински съвет на децата

 Брой инициативи за
популяризиране на
добрият опит на УС.

Община „Тунджа”,
НПО,
образователни
институции

Осигурени възможности за
детско участие.
Повишено детско участие

 Брой проведени
инициативи за
насърчаване на
детското участие;
 Брой деца, включени
в инициативи за
споделяне на детско
мнение.

Община „Тунджа”,
НПО,
образователни
институции

В рамките на
утвърдения
бюджет.

Осигурен механизъм за
ангажиране на мнението
на децата при изготвяне и
прилагане на политики.

 Консултирани с
децата общински
политики;
 Брой проведени
кампании на местно и
национално ниво,
инициирани от децата.

Община „Тунджа”,
НПО,
образователни
институции

В рамките на
утвърдения
бюджет и по
проекти с външно
финансиране.
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Цел 4:
Промотиране
на
здравословни
я начин на
живот и
намаляване на
употребата на
наркотични
вещества сред
децата

4.1.Развиване и
прилагане на програми за
превенция на употребата
и злоупотребата с
наркотични вещества
сред децата.

Превенция на употребата
и злоупотребата с
наркотични вещества сред
децата.

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

Община „Тунджа”,
НПО,
образователни
институции, РЗИ,
здравни
медиатори
МКБППМН

КООРДИНАЦИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОРГАНИТЕ ПО ЗАКРИЛА
Дейности
Очаквани резултати
Индикатори
Отговорни
институции
Цел 1:
1.1.Информиране на
Защита на личността,
Община
„Тунджа”,
 Брой
Гарантиране
родителите относно
достойнството и
НПО,
информационни
правото на
безопасната употреба на безопасността на децата в инициативи и
образователни
децата за
Интернет и
интернет средата.
институции,
кампании
защита на
възможностите за
МКБППМН
личността,
сигнализиране при
достойнството злоупотреба.
и
1.2. Популяризиране на
Повишена
Община „Тунджа”
 Брой проведении
безопасността интернет портала
информираност за вредно
- МКБППМН,
информационни
с подкрепата
Националния център за
съдържание в онлайн
образователни
кампании
българските
безопасен интернет
пространството и онлайн
институции; отдел
медии
www.safenet.bg
тормоз
„Закрила на
детето”/ Д”СП”
Ямбол; НПО
1.3.Популяризиране на
Повишена осведоменост
Община „Тунджа”
 Брой проведени
Българската линия за
за българската линия за
- МКБППМН,
информационни
онлайн безопасност.
онлайн безопасност
образователни
кампании
институции; отдел
„Закрила на
детето”; НПО
Цел

В рамките на
утвърдения
бюджет и по
проекти с външно
финансиране.

Предвидени
средства
В рамките на
утвърдения
бюджет и по
проекти с външно
финансиране
В рамките на
утвърдения
бюджет

В рамките на
утвърдения
бюджет.
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Повишени знания и умения  Брой проведени
Община „Тунджа” - В рамките на
за безопасно и полезно
МКБППМН,
утвърдения
обучения, брой
ползване на интернет
образователни
бюджет.
ученици, преминали
институции; отдел
обученията.
 Брой информирани „Закрила на
детето”; НПО
подрастващи.
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПОЛИТИКИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ, КАЧЕСТВЕНО АДМИНИСТРАТИВНО
ОБСЛУЖВАНЕ И ПРОГРАМНО БЮДЖЕТИРАНЕ, ОРИЕНТИРАНО КЪМ РЕЗУЛТАТИ
Цел
Дейности
Очаквани резултати
Индикатори
Отговорни
Предвидени
институции
средства
1.1. Прилагане на
Механизъм за
Изготвен доклад за
Община „Тунджа”, В рамките на
Цел 1:
координационен
информираност,
ефективността за
НПО,
утвърдения
механизъм, който да
документиране, анализ и
координационния
образователни
бюджет и по
Приоритизиран гарантира
оценка на дейностите,
механизъм
институции,
проекти с външно
е на детското
приоритезирането на
свързани с детското
МКБППМН
финансиране.
благосъстояни въпросите, свързани с
благосъстояние
е и правата на благосъстоянието на
децата в
децата.
ежедневието в
рамките на
инициативата
1.2. Прилагане на
Актуализирани общински
Община „Тунджа”, В рамките на
„Община –
система от индикатори
политики за деца в
Система от индикатори НПО,
утвърдения
приятел на
за отчитане на
съответствие с динамиката
образователни
бюджет и по
детето”
резултатите и оценка на на текущата ситуация и
институции,
проекти с външно
въздействието в
извършената оценка на
МКБППМН
финансиране
резултатите от
напредъка
прилагането на
политиките за деца
1.4.Провеждане на
обучения на ученици за
онлайн безопасност.
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