
 

              

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

ОБЩИНСКА  ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО  2020 г. 

 

I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Общинската програма за закрила на детето е разработена в съответствие с националните и международни стандарти - 

Конвенцията за правата на детето на ООН, Закон за закрила на детето, Национална програма за закрила на детето, Стратегия за 

възпитателна работа в образователните институции. Общинската програма документира волята и готовността на институциите в 

общината за повишаване качеството на живот на децата.  

Съгласно чл. 2 от Закона за закрила на детето - „Дете е всяко физическо лице до навършването на 18 години”. Закрилата на 

детето се основава на следните принципи:  

 зачитане и уважение на личността на детето;  

 отглеждане на детето в семейна среда;  

 осигуряване най-добрия интерес на детето;  

 специална закрила на дете в риск;  

 насърчаване на доброволното участие в дейностите по закрилата на детето;  

 подбор на лицата, пряко ангажирани в дейностите по закрила на детето, съобразно техните личностни и  социални 

качества и грижа за тяхната професионална квалификация;  

 временен характер на ограничителните мерки;  

 незабавност на действията по закрила на детето;  

 грижа в съответствие с потребностите на детето;  

 осигуряване развитието на дете с изявени дарби;  

 насърчаване на отговорното родителство;  

 подкрепа на семейството;  

 превантивни мерки за сигурност и закрила на детето;  
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 контрол по ефективността на предприетите мерки.  

 

 

 Повишаването на благосъстоянието на детето изисква утвърждаване на разбирането и подхода към правата на детето като 

правомощия и задължения на всички структури, органи и институции, имащи отношение към детето и неговото семейство на местно 

ниво и целенасочена работа във всички основни области - образование, здравеопазване, спорт и свободно време, културни дейности, 

социални дейности, подкрепа на децата и семействата, обществена среда и сигурност.  

 

ІІ. ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ 

1. Социална политика. Намаляване на детската  бедност. Създаване на условията за социално включване на децата. 

2. Здравеопазване. Подобряване здравето на децата.  

3. Образование. Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование. 

4. Правоохранителна и съдебна система. 

5. Насърчаване на участието на деца. 

6.  Спорт, култура и дейности през свободното време. 

          Дейностите, включени в програмата са съобразени с потребностите за грижата за децата в община Брезник и са предложени от 

широк кръг заинтересовани институции, работещи за осигуряване на израстването, развитието и безопасността на децата. Заложени са 

реално изпълними дейности, които да спомогнат за развитието на политиките за детето в отделните сектори и за постигане на по-

ефективна защита и гаранции на основните права на децата от общината във всички сфери на обществения живот.  

          Общинската програма за закрила на детето е разработена от Комисията за детето към Община Брезник, определена със Заповед № 

РД_2- 134 /06.03.2019 г. на кмета на община Брезник и е съгласувана от Председателя на Комисията по приемна грижа, създадена към 

Регионална дирекция за социално подпомагане – Перник, /на основание чл. 5а, ал. 3, т. 2 от Наредбата за условията и реда за 

кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях/, по отношение видовете и брой приемни 

семейства, включени  в нея. 
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I. СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА. НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА  БЕДНОСТ. СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА. 

Цел Дейност Индикатори 
Отговорни 

институции 

Предвидени  

финансови средства 

 

1. Гарантиране правото на 

детето да живее в сигурна и  

безопасна семейна среда 

1.1.1 .Извършване на проверка и оценка на всеки 

постъпил сигнал в Дирекция „Социално подпомагане” –  

за нарушаване правата на дете или дете в риск по смисъла 

на Закона за закрила на детето. 

1.1.2 .Приоритетна подкрепа на детето и семейството, 

чрез работа по превенция и мерки за закрила в семейна 

среда или в близка до семейната среда. 

- Осигуряване на педагогическа, психологическа, здравна 

и правна помощ на родителите. Насочване към 

подходящи социални услуги. 

- Социална работа за улесняване връзките между децата и 

родителите и справяне с конфликти и кризи в 

отношенията. 

1.1.3 Насочване към програми за заетост и финансова 

подкрепа на семейства, отговарящи на условията за 

месечно подпомагане, за деца които отглеждат. 

 1.1.4 Подкрепа на семействата  с деца до 18-годишна 

възраст или до завършване на средно образование на 

детето, но не повече от 20 годишна възраст, обвързана с 

редовното посещаване на училище. 

1.1.5 Подкрепа доходите на родителите/осиновители 

и/или лицата полагащи грижи за деца с трайни 

увреждания, гарантирани с възможностите за социално 

подпомагане на действащото законодателство 

1.1.6 Социална работа с малолетни и непълнолетни  

бременни чрез превантивни мерки за сигурност, 

безопасност и подкрепа при ползване на социални услуги. 

Брой нуждаещи се семейства ДСП–Перник, 

О„ЗД“ Дирекция 

„Бюро по труда” 

 

 

 

 

Общинска 

администрация 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет на 

институциите 
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- Търсене на наказателна отговорност на родителите,  

допуснали ранно съжителство  на семейни начала  на 

малолетни и  непълнолетни. 

2. .Развитие и подобряване 

на предоставянето на 

социалната услуга „приемна 

грижа”по проект „Приеми 

ме 2015“ 

 

 

2.1.1 Подпомагане провеждането на кампании, 

за набиране на кандидати за приемни 

родители на територията на община 

Брезник. 

2.1.2 Повишаване на квалификацията на 

утвърдените приемни семейства, чрез 

надграждащи обучения, индивидуални и 

групови супервизии на територията на 

община Брезник по проект „приеми ме 

2015“. 

2.1.3 Информираност на приемни семейства за 

възможността да предоставят социалната 

услуга. 

2.1.4 Развитие и предоставяне на услугата 

„приемна грижа“ по проект „Приеми ме 

2015“ в община Брезник. Консултиране и 

подпомагане на вече утвърдените приемни 

семейства. 

 

Гарантиране най-добрия интерес 

на децата, отглеждани в приемни 

семейства. 

 

Брой оценени и утвърдени  

приемни семейства – 12 

професионални приемни 

семейства 

 

 

Община Брезник 

Отдел „ЗД”; 

ОЕПГ 

 

Община Брезник; 

Отдел „ЗД”; 

ОЕПГ 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

 

 

3. Повишаване на 

административния 

капацитет и  подобряване 

на 

междуинституционалното 

сътрудничество при работа 

с уязвими групи  деца 

1.3.1. Участие в обучения в прилагането на системен 

подход при работа с деца и семейства. 

1.3.2. Взаимодействие и сътрудничество на органите за 

закрила на детето на местно ниво, съгласно 

компетентностите им, при прилагане на 

Координационния механизъм за работа с деца, жертви на 

насилие или в риск от насилие и/или при кризисна 

интервенция. 

 

 

 

 

Подобряване на взаимодействието 

със социалните работници и 

представители на областта и 

общината при прилагане на 

Координационния механизъм.  

 

 

 

 

Общинска 

администрация, 

ДСП-Перник, 

МКБППМН, 

Учебни заведения 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет на 

институциите 
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ІІ. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

 

2.1. Разширяване достъпа до 

услуги за подобряване на 

майчиното и детското 

здраве 

 

2.1.1. Обхващане на майките от рискови групи в женски 

консултации. 

 

2.1.2 Стимулиране на посещения при личен лекар и 

специалист от бременни и родилки, както и от майки с 

деца от етнокултурните общности 

2.1.3. Прилагане на механизъм за по-пълно обхващане на 

децата в профилактични прегледи и имунизации, 

включително при децата от етническите малцинства и 

временно установяващите се на територията на общината, 

с цел „трудова заетост“ 

Подобрена грижа и подкрепа за 

новороденото дете, майките и 

техните семейства. 

РЗИ-Перник, 

здравен 

медиатор, 

 

ДСП-Перник; 

здравен 

медиатор, 

Общопрактикува

щи лекари 

В рамките на 

утвърдения бюджет на 

институциите 

 

2.2. Превенция на рисковото 

поведение и промотиране на 

здравето сред децата 

 

 

2.2.1. Провеждане на кампании за промотиране на 

здравето, здравословно хранене и здравословен начин на 

живот 

 

 

2.2.2. Провеждане на кампании с цел ограничаване 

употребата на психоактивни вещества, цигари  и алкохол 

 

 

 

2.2.3.  Реализиране на програми по превенция и контрол 

на ХИВ/СПИН и програми за подобряване на контрола на 

туберкулозата в България 

 

По-добра информираност на 

децата и семействата относно 

здравето, здравословното хранене 

и здравословен начин на живот. 

Придобити знания, повишена 

информираност на учениците за  

психоактивните вещества и 

алкохола и въздействието върху 

растящия им организъм. 

Повишаване на информираността 

на децата и учениците за тези 

заболявания и начините за 

предпазване. 

 

Учебни 

заведения, 

здравен медиатор 

 

Учебни 

заведения, 

здравен медиатор 

 

Учебни 

заведения, 

здравен медиатор 

 

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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2.3 Превенция на ранните 

раждания и абортите сред 

непълнолетните 

 

 

 

2.3.1 Организиране и провеждане на тематични беседи за 

опасностите които крие ранната бременност за майката и 

бебето сред подрастващите и техните родители. 

 

 

 

 

Повишаване здравната култура на 

децата 

Брой организирани мероприятия 

 

 

Учебни 

заведения, 

здравен медиатор 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет на 

институциите 

ІІІ. ОБРАЗОВАНИЕ. ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНО ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ  

 

3.1. Образование, достъпно 

за всички деца. 

Подобряване качеството в 

образователната система 

3.1.1 Прилагане на Механизма за съвместна работа на 

институциите по обхващане и задържане в 

образователната система на деца и ученици в 

задължителна предучилищна и училищна възраст, приет с 

решение на Министерски съвет на № 373/05 юли 2017 г. 

 

3.1.2.Обучение на учители за работа в мултикултурна 

среда. Формиране на нови умения, знания и 

компетентности 

 3.1.3. Извършване на проверки по сигнал за нарушаване на   

правата на детето в образователните институции 

 3.1.4   Мобилна работа и работа на терен с родителите, 

които не мотивират децата си да посещават редовно 

училище. 

Брой не обхванати деца и ученици 

и брой не посещаващи детска 

градина и училища 

 

 

Брой интегрирани обратно в 

образователната система 

отпаднали ученици. 

Повишаване компетенциите и 

информираността на учителите. 

Учебни 

заведения, 

Община Брезник 

ДСП –Перник, 

РУ Брезник 

 

Учебни 

заведения, 

Община Брезник 

ДСП –Перник 

В рамките на 

утвърдения бюджет на 

институциите 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет на 

институциите 

 

3.2 Развитие на различни 

форми, модели и 

инструменти за превенция 

на инцидентите и 

травматизма при деца 

3.2.1 Информационна кампания относно безопасността на 

децата при бедствия, пожари и извънредни ситуации 

Реализирана кампания Учебни 

заведения, 

община Брезник 

В рамките на 

утвърдения бюджет на 

институциите 
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3.3.  Подобряване условията 

за спорт в образователната 

система 

 

3.3.1. Поддържане на спортната база, физкултурни 

салони, игрища в училищата и детски площадки. 

 

 

Увеличен брой на поддържаните 

физкултурни салони и детски 

площадки с по-добра и безопасна 

спортна база. 

 

община Брезник, 

училища 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет на 

институциите 

3.4. Подобряване на 

 образователната среда в 

учебните заведения 

3.4.1. Ремонт и оборудване на кабинети за обучение на 

деца и ученици 

Оборудвани кабинети с 

дидактически материали 

Училища 

Училищни 

настоятелства 

В рамките на 

утвърдения бюджет на 

институциите 

 

3.5. Осигуряване на 

своевременно ранно 

включване в 

образователната система на 

децата с увреждания и 

децата със специални 

образователни потребности 

3.5.1. Организиране на кампании за информиране на 

семействата на деца с увреждания за правата, задължения 

и възможностите за ранно включване на децата в 

образователната система. 

3.5.2. Разработване на предложение за механизъм, даващ 

възможност за подкрепа на децата с увреждания да 

продължат  обучението и образованието си 

 

3.5.3. Разработване на програма за децата и младежите с 

увреждания за формиране на умения за самостоятелен 

живот 

3.5.4. Обхващане на повече деца със СОП с цел социална 

интеграция и развитие на допълнителни умения.  

 

Осигурена по-добра 

информираност на родителите за 

възможности детето да посещава 

детска градина и училище. 

Осигурена възможност за 

включване на децата с увреждания 

в образователния процес. 

Осигурена възможност за 

социализиране на децата  с 

увреждания. 

 

Брой обхванати деца със СОП 

 

ДСП-Перник 

 

 

 

Учебни 

заведения, 

Регионален 

център за 

подкрепа на 

процеса на 

приобщаващо 

Образование – 

Перник 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет на 

институциите 

ІV. ПРАВООХРАНИТЕЛНА И СЪДЕБНА СИСТЕМА  

 

4.1 Подобряване на 

законодателната рамка и на 

формите за превенция и 

подкрепа в случаи на 

4.1.1 Разпространение и популяризиране на различни 

информационни материали в училищата за гарантиране 

правата на децата, пострадали от престъпления, 

свидетели на престъпления и на децата правонарушители. 

 

Разработен инструмент за  

оценка на риска от насилие  

 

МКБППМН, РУ-

Брезник, ДСП-

Перник 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет на 

институциите 
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насилие над дете 

 

4.1.2. Продължава дейността по Програма „Детско 

полицейско управление”. Целта е ранна превенция на 

подрастващите, утвърждаване на ценностно отношение 

към законите в страната, създаване на навици за 

безопасно поведение и вземане на адекватни решения в 

определени ситуации. Децата ще могат да изградят 

гражданска позиция и развитие на гражданска 

компетентност, стимулиране на прилежност и 

инициативност и повишаване доверието към полицията. 

Брой кампании. 

 

 

 

 

 

РУ-Брезник,  

Отдел „ЗД”-ДСП, 

МКБППМН,  

Училищни 

ръководства 

В рамките на 

утвърдения бюджет на 

институциите 

 

4.2. Повишаване 

осведомеността 

на обществото, децата и на 

техните семейства относно 

правата на детето, 

насилието над деца, за да се 

стимулира активното им 

участие в противодействие 

на насилието 

4.2.1. .Изготвяне на правила за работа на задължително 

представения екип за работа с деца жертви или в риск от  

насилие на територията на община Брезник съгласно 

промени в нормативната база извършени със Закона за 

социалните услуги , обн. ДВ бр.24 от 2019г. в сила от 

01.01.2020г. 

4.2.2 Взаимодействие и сътрудничество на органите за 

закрила на детето на местно ниво, съгласно 

компетентностите им, при прилагане на 

Координационния механизъм за работа с деца, жертви на 

насилие или в риск от насилие и/или при кризисна 

интервенция. 

4.2.3 .Идентифициране на деца, жертви на насилие и 

насочването им към подходящи социални услуги и 

включване в консултативна програма; 

4.2.4 . Участие в местни и национални кампании по 

превенция на противообществените прояви, закрилата на 

децата, безопасност на движението, трафик на хора и 

сексуална злоупотреба.  

 

Процедура за взаимодействие при 

сигнал за дете, жертва на насилие 

или в риск от насилие.  

 

 

 

Брой кампании. Брой проучвания 

 

 

Брой кампании. Брой проучвания 

 

 

 

Брой обхванати деца от мерките 

Задължително 

представения 

екип за работа с 

деца жертви или 

в риск от  

насилие на 

територията на 

община Брезник 

 

МКБППНМ,  

РУ-Брезник 

Отдел „ЗД”-ДСП,  

Училища на 

територията на 

община Брезник 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет на 

институциите 
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4.3 Превенция на рисковото 

поведение сред децата и 

подобряване на 

координацията между 

правораздавателна та, 

социалната, здравната и 

образователната система 

4.3.1 Информационна кампания във връзка с дейността на 

МКБППМН-Брезник, запознаване на подрастващите с 

дейността на комисията и с “горещи” телефони за връзка 

при необходимост. 

Повишаване информираността на 

децата 

Брой обхванати деца 

МКБППМН В рамките на 

утвърдения бюджет 

 

4.4. Експлоатация,  

злоупотребата с  

деца в интернет  

пространството  

 

4.4.1 Повишаване обществената информираност с цел 

предпазването на деца в онлайн среда;  

 

4.4.2 Повишаване на информираността на родителите и 

ролята им в предпазването на деца в онлайн среда 

 

4.4.3 Разпространение и популяризиране на различни 

информационни материали в училищата за превенция на 

насилието между и върху деца и разпространение на 

детска порнография. 

 

4.4.4 Продължава дейността по програма „Работа на 

полицията в училище”; провеждането на редовни срещи с 

директорите и ръководствата на учебните заведения в 

община Брезник във връзка с превантивната дейност и 

възникнали текущи проблеми с учениците; добрата 

практика на взаимодействие с отдел „Закрила на детето” 

и МКБППМН, както и с другите институции, имащи 

отношение по програмата с подрастващите; дейността по 

превенция и работа с учащите във връзка с осигуряване 

 

Брой проведени училищни и 

извънучилищни инициативи 

 

Брой обхванати деца и родители  

 

 

Брой кампании. 

 

Училищни  

ръководства, 

ОЗД-ДСП, 

МКБППНМ,  

РУ-Брезник,   

 

В рамките на 

утвърдения бюджет на 

институциите 
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на тяхната защита от злополуки и инциденти на пътя. 

 

4.5 Превенция на рисковото 

поведение сред децата и 

подобряване на 

координацията между 

правораздавателна та, 

социалната, здравната и 

образователната система 

4.5.1 Информационна кампания във връзка с дейността на 

МКБППМН-Брезник, запознаване на подрастващите с 

дейността на комисията и с “горещи” телефони за връзка 

при необходимост. 

Повишаване информираността на 

децата 

Брой обхванати деца 

МКБППМН В рамките на 

утвърдения бюджет 

4.6 Експлоатация,  

злоупотребата с  

деца в интернет  

пространството 

4.6.1 Повишаване обществената информираност с цел 

предпазването на деца в онлайн среда;  

 

4.6.2 Повишаване на информираността на родителите и 

ролята им в предпазването на деца в онлайн среда 

Брой проведени училищни и 

извънучилищни инициативи 

 

Брой обхванати деца и родители 

Училищни  

ръководства, 

ОЗД-ДСП, 

МКБППНМ,  

РУ-Брезник,   

В рамките на 

утвърдения бюджет на 

институциите 

V. НАСЪРЧАВАНЕ НА УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА  

 

5.1. Включване на децата в 

обучителни модули по 

различни теми 

5.1.1. Прилагане на насоки за изразяване и съобразяване с 

мнението на децата в процесите на вземане на решения. 

5.1.2. Включване на всички желаещи ученици в 

управлението на община Брезник, чрез инициативата 

„Ден на отворените врати”. 

Брой проведени училищни и 

извънучилищни инициативи 

 

Брой обхванати деца 

Община Брезник,  

Учебни заведения 

В рамките на 

утвърдения бюджет на 

институциите 

 

 

 

5.2. Консултации с деца, 

чиято основна задача е 

регистриране на мненията 

на децата, с фокус върху 

гарантирането на техните 

права и участието им при 

изграждане на политики 

  

5.2.1 Участие на ученическите съвети в училищата при 

разработване на политиката на съответното училище. 

 

 

5.2.2. Участие на деца в риск при вземане на решения, 

засягащи техния живот 

 

Създадени възможности за детско 

участие, съгл. чл. 171 от ЗПУО 

Осигурено е правото на децата на 

мнение при вземане на решения за 

техния живот. 

 

Училищни 

ръководства  

Педагогически  

 съветник  

Община Брезник 

Учебни заведения 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет на 

институциите 
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VІ.  СПОРТ, КУЛТУРА И ДЕЙНОСТИ ЗА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ 

 

6.1. Създаване на условия и 

възможности за участие  в 

безплатни занимания с 

физически упражнения и 

спорт 

 

6.1.1 Подобряване на условията за спорт на децата в 

образователните институции. 

6.1.2. Организиране на клубове по спорт, оптимизиране 

на свободното време на учениците и организиране на 

спортни състезания, през учебно време и през 

ваканциите 

6.1.3. Организиране и участие в Ученически игри през 

учебните години. 

6.1.4.  Реализиране на общински спортен празник под 

надслов „Да спортуваш е модерно” под патронажа на 

кмета на града.  

Подобряване на физическата и 

психическа дееспособност на 

децата. 

Утвърждаване характера и 

самочувствието на децата, чрез 

средствата на спорта. 

Подобряване на физическата и 

психическа дееспособност на 

децата и превенция от зависимости 

Община Брезник, 

Ръководства на 

учебните 

заведения,  

Обединен 

спортен клуб 

Община Брезник, 

Ръководства на 

учебни заведения, 

Обединен 

спортен клуб 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет на 

институциите 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет на 

институциите 

 

Бюджет на МКБППМН 

 

6.2. Насърчаване  изявата 

на децата с изявени дарби 

6.2.1 Организиране и осигуряване на възможности за 

участие в конкурси, стимулиращи детското творчество и 

развитие на способностите на децата; Реализиране на 

инициатива „Видовденчета“ 

6.2.2 Подпомагане на деца с изявени дарби, съгласно 

Наредбата за условията и реда  за отпускане на стипендии  

и за финансово стимулиране на деца и младежи с изявени 

дарби от община Брезник и Програмата към нея.  

Реализиране на децата с изявени 

дарби. 

 

Брой обхванати деца от мерките  

 

Община Брезник   

Ръководства на  

учебните 

заведения,   

 ДСП-ОЗД 

Училищно 

настоятелства 

В рамките на 

утвърдения бюджет на 

институциите 

Проекти 

 

6.3. Достъп на всички деца 

до културни дейности и 

дейности за свободното 

време 

 

6.3.1. Насърчаване на участието на всички деца в 

културни дейности и дейности за свободното време –  

детски градини, извънкласни дейности в училища, 

организиране на конкурс /преглед/ на домашни любимци. 

6.3.2. Насърчаване участието на всички деца в занимания 

в областта на изкуството – извънкласни дейности в 

училища, школи, състави, клубове, курсове и кръжоци 

чрез мрежата на читалищата, образователни проекти в 

културните институти 

 

Насърчаване посещението на 

всички деца в културни дейности и 

дейности за свободното време. 

Повишаване на броя на 

обхванатите деца в извънкласни 

дейности и на образователните 

проекти за деца. 

 

Община Брезник, 

училища,  

читалища, 

МКБППМН 

Община Брезник, 

училища,  

читалища, 

МКБППМН 

В рамките на 

утвърдения бюджет на 

институциите 

В рамките на 

утвърдения бюджет на 

институциите 
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ІІІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ  

1. Разкриване на качествени и адекватни на потребностите социални услуги в общността.  

2. Проследяване спазването на правата на децата.  

3. Повишаване на родителския капацитет.  

4. Укрепване капацитета на специалистите, предоставящи социални услуги.  

5. База данни с възможности за обмен на информация между различните институции работещи с деца – изготвяне на регистри.  

6. Насърчаване на отговорното / позитивното родителство.  

7. Превенция на детското здраве - по-малко на брой деца болни от социално-значими заболявания.  

8. Насърчаване спортната активност сред учащите.  

9. Ефективна работа по Координационният механизъм за насилие и Механизъм за обхват.  

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

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

12. Подпомагане на деца с изявени дарби.  

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

 

 

Настоящата Общинска програма за закрила на детето 2020 г. е приета с Решение № 74  по Протокол № 3 / 26.03.2020 г.  

от проведено заседание на Общински съвет – Брезник.  

        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:: 

           /Иван Тинков/ 


