
 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАЛОЖЕНИТЕ В ПРОГРАМАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2020 Г. 

 

Приоритет I - Цел 1: Гарантиране правото на детето да живее в сигурна семейна среда 

           

 

           Приоритет I - Цел 2: Развитие на алтернативни социални услуги с цел предотвратяване настаняването на деца в специализирани 

институции 

2.2.1. Ранна превенция на изоставянето и задържане на 

новородените деца в биологичното семейство: 
Извършена е превенция от „Център за обществена подкрепа“ на 23 семейства. 

 

 

                                                                   Приоритет ІІ: Здравеопазване. Подобряване здравето на децата 
Цел 1: Мерки за подобряване на майчиното и детско здраве на територията на община Шумен 

1.2. Осигуряване на специалисти по график за консултативна 

помощ и поддържане на интернет страница и форум за 

консултации. 

 

Оказана е помощ на 41 потребители. 

1.3. Подобряване обхвата на извършваните детски 

консултации, задължителни имунизации, профилактични 

Имунизационен обхват: обхванати 8 959-94,69% 

Реимунизационен обхват: обхванати 10 937 – 53.62% 

1.2.9. Обучение на кандидат-осиновители по Програма в 

КСУДС – Шумен. 

 

 

1.2.10. Подкрепа на осиновителите в Група за самопомощ на 

осиновители и осиновени в КСУДС – Шумен. 

 

 

1.3.2.3. Групова програма в подкрепа на майчинството и 

отглеждане на новородени деца “Училище за бременни” – 5 

групи по 10 майки, общо 50; 

 

 

1.3.2.5. Групова програма за позитивно родителство – 2 групи 

по 12 участници, общо 24 родители; 

 

 

 

През 2020 са обучени 21 кандидат-осиновители. 

 

 

 

Проведени  са две директни срещи и онлайн  подкрепа. 

 

 

 

Училище за бременни: проведени са 3 групи, в които са взели участие 20 бременни. 

 

 

 

 

Проведена е 1 група, в която са участвали 7 родители. 



здравни и стоматологични прегледи. 

 
1.4. Прилагане на различни подходи за утвърждаване на 

модел за здравословно хранене в семействата, детските 

градини и училищата. 

Беседи  с презентации на тема: „Здравословен модел за хранене“ в ЦНСТДМ № 3, КСУ 

„Детелина“, началните и в НУ, СУ, ОУ и летни занимални за деца. Проведени са осем беседи със 

135 участници 

 2.1. Оптимизиране дейността на училищното здравеопазване 

чрез организиране на кампанийни събития, дискусии, 

викторини и прожекция на филми с цел повишаване 

информираността на децата. 

 

2.2. Разширяване формите за превенция на рисково поведение 

и здравно образование: 

2.2.1. Реализиране на „Общинска програма за превенция на 

наркомании 2018-2020 година“; 

 

22.2.3. Здравно – образователна програма в началните 

училища превантивна програма за деца от IІ – ІV клас- 

„Програма за превенция на здравни рискове в ранна 

ученическа възраст“.; 

 

2.2.4. Устойчиво развитие на „Селективна превантивна 

програма с млади хора в и извън училищна среда”  в 

неравностойно положение – контингент на МКБППМН, от 

социални заведения – КСУ „Детелина“, средношколски 

общежития, ЦНСТ №3 и др.; 

 

2.2.4. Национална програма за универсална превенция „От 

връстници за връстници срещу употребата на психоактивни 

вещества в гимназиален курс “ VIII-IX клас; 

 

2.2.5. Устойчиво и времево развитие на минипрограма 

„Живот без тютюнев дим“/„Училища за здраве”. 

 

2.2.6. Ежегодно провеждане на здравно-образователна 

кампании: „Световен ден за борба с ХИВ/СПИН“, 

“Международен ден срещу тютюнопушенето“, “Световен ден 

за жертвите на СПИН“, „Ваканция без риск”, “Празник на 

здравето“, “Световен ден за борба с наркотиците и 

наркотрафика.; 

Брой организирани състезания – 6 онлайн кймпании по повод различни дати. 

 

 

 
 

Организирано е спортно мероприятие – „Живей, не страдай“ по повод ден на психичното здраве. 

Обхванати са 52 ученици.   

 

 

 

Обхванати са 140 ученици от 2-4 клас и 31 родители. 

 

 

 

 

 

Млади хора от социални заведения – КСУ „Детелина“ – 11 души; средношколски общежития – 61 

души, ЦНСТ № 3 – 9 души. 

 

 

 

 

ПГССХТ – VIII-IX клас – обхванати 11 доброволеца. 

 

 

 

Над 100 ученици от НУ, СУ и ПГМЕТТ. 

 

Достигнати около 300 души чрез провеждане на различни кампании ОЗЦ и РЗИ: 72 презентации, 

в които са участвали 183 деца, беседи - 21 с участници 434 лица, 5 дискусии -128 участници, 

семинари -18/165; интерактивни занятия – 3/58, изложби – 9, видеопокази-26/116; участия в 

кампании – 46/187. Организиране и провеждане на Национално проучване за разпространение на 

употребата алкохол; потребление на тютюневи изделия;оценка на хранителния статус на 

населението и физическа активност на населението сред различни възрастови групи в посочените 



 в указанието селища на територията на област Шумен. 

Семинар с медицински специалисти от ДГ и училища на тема: „Медицинската и 

социалната цена на употребата на тютюневи изделия“. 

Семинар със здравни медиатори от област Шумен на тема: „Рисковете за здравето при 

употребата на тютюневи изделия“ и скринингова кампания за измерване на въглеродния 

оксид в издишания въздух и количеството на карбоксихемоглобин в кръвта на пасивни и 

активни пушачи с уред „Smoker Lyzer”. 

Скринингова капания в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи 

(ЦНСТДМ) №3 за измерване на въглеродния монооксид в издишания въздух и 

карбоксихемоглобина в кръвта с помощта на уреда „Smoker Lyzer“ на пасивни и активни 

пушачи. 

Беседи с презентации на тема: „Вредата от употребата на тютюневи изделия“ в ЦНСТДМ 

№3, Комплекс за социални услуги „Детелина“, началните и основни училища в гр. 

Шумен. 

 
Беседи с презентации на тема: „Мотивация за спорт и здраве“ в ЦНСТДМ №3, Комплекс за 

социални услуги „Детелина“, началните и основни училища в гр. Шумен. 

 
Беседи на тема: „Двигателна активност“ в Център за настаняване от семеен тип за деца и 

младежи (ЦНСТДМ) № 3 гр. Шумен - 9 участника. Общо 3/48 участника. 

 
Интерактивни занятия с уред „Алкохолни очила“ в ЦНСТДМ №3, Комплекс за социални услуги 

„Детелина“, началните и основни училища в гр. Шумен. 

Беседи с презентации на тема: „Алкохол и зависимост“ в ЦНСТДМ №3, Комплекс за социални 

услуги „Детелина“, началните и основни училища в гр. Шумен. 

 

Беседи на тема: „Вредата от алкохола“ в VI ОУ „Еньо Марковски“ гр. Шумен – 2/39, ЦНСТДМ 

№3 гр. Шумен – 1/7, КСУ „Детелина“ – 2/35, ЦОП гр. Нови пазар – 2/40. 

 

Проведена здравно-информационна и образователна кампания - 1 декември – „Световен ден за 

борба с ХИВ/СПИН” 
Проведени обучителни дейности (беседи, курсове, семинари и др.) сред различни рискови и 

възрастови групи сред населението – 65 бр. (деца от ЦДГ, ученици, медицински специалисти, 

лица в неравностойно положение). Разпространени – 27 (8577 бр.). Раздадени презервативи –  

3312 бр. 

 

2.2.7. Продължаване на сътрудничаството и устойчивост при 

осъществяванена превантивни обучения по връстников 

подход съвместно с доброволци от Български Младежки 

 

Организирани кампании по повод на различни дати. Осъществени са превантивни обучения на 

ученици. 

 



Червен кръст 

 

2.2.8. Използване на иновативни и атрактивни форми в 

осъществяването на превантивни дейности – прожекция на 

мултимедия, интернет консултации; организиране на спортни 

мероприятия, работа в клубове „Моето здраве“, „Приятели на 

здравето“, „Антидрога“, „Арт-ателиета“ ит.н. 

2.2.9. Търсене на обратна връзка от целевата група за 

ефективността от организирани здравно-образователни 

превантивни мероприятия. Изработване на скала за оценка на 

ефективност; 

2.2.10. Консултиране и предоставяне на информация в 

областта на превенцията на употребата на наркотични 

векества в неформална среда и по-лесно достъпен и 

атрактивен за младите хора начин /консултиране по интернет, 

организация на неформални срещи в младежки клубове/. 

2.2.15. Провеждане на превантивни обучения за набиране на 

доброволци по НП „От връстници за връстници срещу 

употребата на психоактивни вещества в гимназиален курс “ 

към ПИЦ; 

 

 

Чрез платформата ZOOM са проведени различни мероприятия, в които са участвали: 52 ученици 

от 2-4 клас, 49 ученика от 5-7 клас и 15 ученици от 8 до 11 клас. Организирани мероприятия, 

Работа в клубове. 

 

 

 

 

Интернет консултации 41 души, от които 9 родители. 

 

Участие в електронни средства за масово осведомяване – 180 бр. 

Публикувани материали в пресата и интернет – 85 бр. (информация за кампании, отбелязване.)  

Разпространени информационни материали – 8577 бр. 

 

 

Единадесет доброволеца са се включили в дейностите. 

2.3. Реализиране на дейности по програми насочени към 

млади и бъдещи родители: 

- Подобряване на здравната и социална култура на младите 

хора; 

- Придобиване на начални родителски умения за по – добро 

отглеждане на децата; 

- Изграждане на психоемоционална стабилност в ролята на 

родители и позитивно отношение към възпитанието на 

собствените им деца -  „Училище за родители“ 

 

 

Консултирани са 135 човека. 

 

Работа със 170 родители. 

 

 

 

 

 

- Изграждане на умения за семейно планиране и вземане на 

отговорни решения; 

Работа в групи. Обхванати са 124 човека. 

- Разработване, издаване и разпространение на 

информационни материали за родители с цел повишаване на 

родителския капацитет по отношение употребата на 

наркотици сред децата; 

-  

Над 1000 бр. раздадени материали – книжки, брошури и др 



2.4. Утвърждаване на практиката за своевременно 

уведомяване на ДСП/ОЗД от страна на лични лекари и 

медицинския персонал в родилните отделения и болниците, 

при съмнение за наличие на риск за детето в семейството. 

Изпратено е методично указание  до ЛЗИМП в област Шумен за своевременно уведомяване на 

ДСП/ОДЗ при съмнение за наличие на риск за дете в семейството.  
Брой извършени проверки – 11. 

2.5. Изготвяне и разпространение на информационно – 

образователни материали. 

 

 

 

 

Здравно-образователни материали: получени материали – 9/14321 (брошури – 1/1000, дипляни 

3/10500, книжки – 2/566, плакати – 3/2255); разпространени материали – 12/6440 (листовки – 1/50, 

дипляни – 14/2680, плакати – 1/2050, брошури – 3/760, книжки – 2/900); издадени материали 

(значки – 400 бр., листовки – 1005 бр.) 

 

 

 Приоритет ІІІ: Образование. Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование 
Цел 1: Развиване на различни видове и форми на услуги, насочени към по-пълно обхващане на децата в образователната система. 

1.2. Ограничаване броя на децата, отпадащи от 

образователната система поради социални причини и на 

децата с поведенчески проблеми. 

 

 

 

Работа с 62 деца от 52 семейства. 

 

1.2.1. Индивидуална подкрепа за повишаване на мотивацията 

за продължаване на образователния процес и преодоляване на 

обучителните затруднения. 

Подкрепени са 40 деца. 

 

Приоритет ІV: Повишаване ефективността на мерките за защита на децата от наркотици, насилие, злоупотреба и други форми на  

експлоатация    Цел 1 Гарантиране правата на децата, пострадали от престъпления и/или свидетели в наказателния процес и на децата 

правонарушители. 

 

1.1.3.Насочване кам индивидуално консултиране с психолог в 

Консултативния кабинет на МКБППМН 

 

 

 

 

През годината Консултативния кабинет към МКБППМН функционира по статута и в 

съответствие с изискванията, като в него работят двама психолози. Клиничният психолог 

консултира деца и родители по изпълнение на съответните възпитателни мерки, а другият 

психолог работи на терен в училищата – предимно по изразени потребности по заявка децата и 

родителите им, във връзка с различни психологични проблеми, като освен индивидуалните 

консултации се провеждат тренинги и беседи в класовете по различни теми. Консултирани са 99 



 

 

1.6. Директна подкрепа на деца, жертви на насилие или в риск 

от насилие: 

1.6.1. Кризисен център – гр. Шумен - осигурява закрила и 

защита на деца, пострадали от насилие в или извън 

семейството – неглижиране, физическо, психическо, 

сексуално насилие, трафик, за които съществува опасност от 

увреждане на физическото, психическото, нравственото, 

интелектуалното или социалното им развитие.  

- професионални грижи за преодоляване на травматичните 

последици от ситуацията на криза. 

1.6.2. Изготвяне на индивидуална оценка на дете, на което му 

предстои да участва в правна процедури, която се въвежда 

като задължителна според Директивата 2012/29/ЕС за 

въвеждане на стандарти за гарантиране на защита и подкрепа 

на жертвите на престъпление. Целта на оценката е да 

послужи на професионалистите да вземат решения какви 

мерки за защита и закрила да предприемат спрямо детето, за 

да изпълнят принципа за най-добър интерес на детето.  

- изслушване и разпит на деца по НПК и ГД от специалисти 

на КСУДС в Специализираното помещение за изслушване на 

деца в КСУДС. 

-продължаващо междуинституционално партньорство между 

магистрати, полицаи  и социални работници по защита прават 

на децата в съдебното производство. 

1.7. Подкрепа и консултиране на родители на деца, 

преживели насилие и родители, упражняващи насилие над 

децата в ЦОП и КСУД 

- групова Програма за повишаване на родителските умения за 

родители, извършили насилие над деца в КСУДС. 

деца. 

 

Детски център за застъпничество и закрила „Зона заКрила“ е подкрепил чрез индивидуално 

консултиране и придружаване 81 деца – жертви или в риск от насилие. Най-висок процент са 

децата, потърпевши и свидетели на домашно насили – 29: деветнадесет от тях са пострадали от 

физическо насилие, а 16 от сексуално насилие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуална подкрепа в ДЦЗП „Зона заКрила“ е оказана както на немалтретиращите родители, 

така и на насочените извършители.  

 

Проведена е една група с 12 участници. 

 

 

 

 

Цел 3: Подобряване ефективността на системата за превенция и работа с деца, жертви на насилие 
3.1. Повишаване на професионалните компетентности на 

специалистите, работещи по проблемите на насилието над 

деца, за работа с деца жертва на насилие и свидетели на 

престъпление. 

 

През годината 5 служители са преминали обучения за повишаване на професионалните 

компетенции, организирани от ИСДП, както и участия в няколко международни специализирани 

обучения. 



3.2. Прилагане на Координационен механизъм за 

взаимодействие при работа в случаите на деца, жертви на 

насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при 

кризисна интервенция. 

Свикани Коорднинационен механизъми,  проведени са  14 заседания на комисията. От Зона 

заКрила са реализрани 22 кризисни интервенции в работа по случай и в общността. 

3.5. Подобряване качеството на превантивната работа в 

училищна и извънучилищна среда за ограничаване на 

конфликтното поведение на децата и учениците. 

 

Провеждани са тренинги и групови програми  от „Комплекс за социални услуги за деца и 

семейства“ в едно училище на територията на общината и в още 3 на територията на област 

Шумен. Изготвени от МКБППМН на тема „Агресията и ние, това се случва около нас! Насилието 

взема връх!“ и разпространени брошури на тема „Да се научим да уважаваме себе си и другите! 

Пасивен, асертивен, агресивен“, с цел превенция на насилието сред децата в училище. 

3.7. Повишаване чувствителността на гражданите към 

детското насилие чрез тематични дни и кампании: 

 

През месец септември е проведено обучение в хотел „Шумен“  по темата за домашното насилие 

по проект „Бодрози“. 

   

 

                                                  Приоритет V: Спорт, култура, свободно време и развитие на способностите на децата 
Цел 3: Достъп на всички деца до културни дейности и дейности за свободното време 

3.4.3. Организиране и провеждане на състезание „Млад 

огнеборец”. 

Отборът на IX ОУ „Панайот Волов“ от кв. „Дивдядово“ е спечелил XIX есенeн турнир на 

младежките противопожарни отряди „Млад огнеборец" за преходната купа "Юлиян Манзаров". В 

турнира участие са взелидеца от 12 до 16 години от 8 училища от градовете Айтос, 

Свищов,  Шумен, Ловеч и Троян, Чирпан, Свиленград, Белене – област Плевен. 

3.5 Насърчаване на постиженията – награждаване на 

отличниците от средните училища през 2020 г. 

Наградени са 13 отличници от средните училища. 

3.6 Ваканционна програма за деца, нуждаещи се от 

ангажиране на свободното време, с образователна и 

занимателна насоченост – КСУДС, Община, Училища и 

ЦПЛР. 

Реализирана е ваканционна програма в ЦПЛР-ОДК, ЦПЛР-УСШ, РБ „Стилиян Чилингиров“, 

РИМ, народни читалища. 

 

Цел 4: Насърчаване на деца с изявени дарби 

4.1. Приемане и реализиране на Програма на мерките за 

закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински 

училища и насърчаване на творческите заложби и 

потребности на студенти в Община Шумен през 2020 г. 

Приета общинска програма- Решение № 148/28.05.2020г. на Общински съвет-Шумен. Отпуснати 

са 6 стипендии на ученици и 85 еднократни финансови помощи на деца и ученици. 

Приоритет VІ: Насърчаване на детското участие и застъпничество за правата на децата 
1.1. Осигуряване участието на детето при вземане на решения 

касаещи неговия интерес. 

При всички случаи на деца, с които е работено през годината в ДЦЗП „Зона за Крила“ е 

осигурено информиране за правата и зачитане мнението на детето при вземане на решение 

относно интересите му. Децата со получили и юридическа консултация при отчетена нужда. 

1.3. Застъпничество за правата на децата и техните родители 

при насилие и злоупотреба с детето по ГД и НД 

При всички случаи на деца – участници в правни процедури, както и случаи на граждански дела 

по ЗЗДН или Семейния кодекс е извършено застъпничество за правата от страна на Зоната, 

включително чрез подкрепа от юристи. 



 


