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Настоящата стратегия е разработена въз основа на направени изводи за
състоянието на детската престъпност и набелязани задачи, по отношение на превенция
и противодействие на детското асоциално поведение, зависимости и употреба на
наркотици на територията на с. Ковачица. Стратегията е част от управленския подход
на ОУ “Св. св. Кирил и Методий” и неговите партньори при решаване проблемите на
превенцията на подрастващите.
В съответствие с принципа за най-добрия интерес на детето, включващ както
правата, така и отговорностите на децата, главната цел на стратегията е намаляване на
престъпленията, агресията и асоциалните прояви на малолетните и непълнолетните и
подобряване на превантивната среда, способстваща за това. Основната цел е
ограничаване на рисковото поведение сред децата и учениците на ОУ “ Св. св. Кирил и
Методий”, чрез изграждане и поддържане на интегрирани, устойчиви и ефективни
превантивни дейности и повишаване на съпричастността на ангажираните институции,
организации и обществото като цяло. Работата ни в името на съхраняване и развиване
на българските традиции и ценности, мисълта да насочваме децата към добро е
водещата ни задача. Грижата за децата е нашият мост към бъдещето. В името на това
са нашите непрекъснати търсения за все по-разнообразни форми на превенция и
възпитание.
Стратегията се основава на така наречения подход, насочен към цялото училище.
При този подход всички в училище – деца, преподаватели и родители – участват и
полагат усилия за спиране на насилието и тормоза. В училище се въвеждат и
утвърждават ясни ценности и правила на поведение, които не допускат прояви на
насилие и агресия, целенасочено се работи за изграждане на важни социални умения у
децата. Успехът на стратегията е немислим без подкрепата и помощта на родителите,
които са основни носители на морални ценности за децата.
Стратегията е разработена в изпълнение на Закон за борба с противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните и Националния интегриран план за
прилагане на Конвенцията на ООН за правата на детето, Закона за контрол на
наркотичните вещества и прекурсорите и Националната стратегия за борба с
наркотиците 2009-2013, Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и
сексуално предавани инфекции 2008 - 2015, Закон за борба с трафика на хора,
Националната програма за борба с трафика на хора – 2009, Комуникационна стратегия
на РИО.
ПРИОРИТЕТИ:
1. Синхронизиране на училищната политика с Националната стратегия за
превенция и противодействие на престъпленията на малолетни и непълнолетни.
2. Укрепване на взаимодействието между органите и институциите на училищно
ниво с ясно разграничаване на техните функции и правомощия.
3. Ресурсно и кадрово обезпечаване на системата за превенция и противодействие
на детското асоциално поведение и употребата на наркотици в ОУ “Св. св. Кирил и
Методий”.
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4. Осъзнаване мястото на възпитанието и обучението по Безопасност на движение
по пътищата, създаване на определен начин на мислене и изграждане на транспортна
култура на отделната личност. Осигуряване на лична безопасност и сигурност и на
останалите участници в движението. Формиране на знания и умения и превръщането
им в поведение за самосъхранение и отговорност.
5. Разширяване формите на взаимодействие и партньорство между различните
институции, работещи с деца,
с граждански обединения и неправителствени
организации, бизнес средите и др.
6. Популяризиране на добрия опит при провеждане на училищни кампании,
свързани със здравето и сигурността на децата.
ОСНОВНА ЦЕЛ: да се намали броят на престъпленията и
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, като се създаде
превантивна среда, способстваща за това.
Във връзка с разширяването на формите за опазване здравето и сигурността на
подрастващите, се налага предприемането на мерки за създаване на условия за
ограничаване на факторите, способстващи извършването на престъпления и засилване
на противодействието от страна на обществото и на всички организации, които работят
с деца.
Целта на настоящата стратегия е да се определят приоритетите в училищната
превенция за опазване здравето и сигурността на подрастващите. Тя очертава
начините, по които чрез партньорството ще се създадат условия за ограничаване на
насилието агресията сред учениците, употребата на наркотици, за постепенно
подобряване на тяхната безопасност и култура на движение по пътищата и
включването им в живота на обществото като пълноценни граждани.
Пет годишната стратегия за превенция документира волята и готовността на
работещите в ОУ “Св. св. Кирил и Методий” за работа насочена към социалнопревантивната дейност. Координираните действия и обмяната на информация за
рисковите деца и техните семейства, които се нуждаят от закрила и помощ, е в
основата на съвременната ни работа.
Дейностите са ориентирани в следните направления:
- Приобщаване на децата към основните ценности на гражданското общество.
- Насърчаване на заетостта по интереси във времето, свободно от учебни
занимания.
- Ангажиране на родителската общност и гражданското общество.
- Преодоляване на социалната изолация на високо-рискови групи /роми, бездомни,
деца в риск, извършители на престъпления/.
- Превенция на асоциално поведение.
- Превенция на наркомании.
- Превенция на трафик на хора.
- Превенция на ХИВ/ СПИН.
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I. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ, С КОИТО Е СЪОБРАЗЕНА
СТРАТЕГИЯ

НАСТОЯЩАТА

Намеса в живота на децата се допуска при спазването на следните принципи:
- Зачитане и уважение на личността на детето.
- Защитане по най-добрия начин на интересите на детето.
- Зачитане правото му да бъде подготвено за самостоятелен живот в обществото и да
бъде възпитано в дух на мир, достойнство, толерантност, свобода, равенство и
солидарност.
- Пълноценно общуване, социализация, социална адаптация и интеграция,
самоконтрол, грижа и отговорност за собствения живот и личностно израстване, и
постигане на социална зрялост при младежите.
- Формиране на чувствителност към различията и нагласи за толерантно отношение
и приемане на различията.
- Запознаване с модела на конструктивно поведение при конфликт. Формиране на
умения за противопоставяне в конфликтна ситуация при общуване.
- Осигуряване правото на детето да изразява свободно собствените си възгледи по
всички въпроси, отнасящи се до него.
- Осигуряване на детето жизнен стандарт, съответстващ на нуждите на неговото
физическо, умствено, духовно, морално и социално развитие.
- Насърчаване редовното му присъствие в училище и намаляване процента на деца,
напуснали училище.
II. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА СТРАТЕГИЯТА
- Повишаване качеството на услугите, предоставяни на деца като се използва
индивидуален подход към всяко дете, нуждаещо се от закрила.
- Свеждане до минимум на проявите на агресия и насилие, употреба и
разпространение на наркотични вещества между учениците.
- Превенция на различните рискови групи деца, чрез предоставяне на подходящи
услуги в училище.
- Повишаване осведомеността на децата и техните семейства, относно проблема
насилие, наркотици и стимулиране на активното им участие в противодействие на
явленията.
- Възпитание и обучение на децата и учениците по Безопасност на движение по
пътищата за изграждане на мотивация за правомерно поведение и взаимно уважение на
пътя.
- Ангажиране на обществената среда семейството, училищната общност държавните
органи и структурите на гражданското общество по превенция на
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противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и подобряване на
вторичната превенция на училищната комисия за ПППУ.
- Повишаване осведомеността и активността на обществото в борбата срещу
тютюнопушенето и употребата на алкохол от децата, чрез разширяване на
възпитателната и подобряване на контролната дейност с цел тяхното ограничаване и
създаване на обществена непримиримост към тези явления.
- Събиране, анализ и обобщаване на информация за употребата на наркотици и
специфичните групи в риск от заразяване от ХИВ и СПИН чрез повишаване
квалификационните умения и компетентността на работещите в ОУ “Св. св. Кирил и
Методий”.
- Обръщане с лице и отделяне на особено внимание на възпитанието на децата в
семейството и училището за ограничаване на насилието и агресията в техния
живот, предотвратяване на тяхната сексуална и трудова експлоатация и намаляване
броя на децата, жертви на пътно транспортни произшествия.
- Взаимодействие с Местната комисия за превенция на противообществените прояви
на малолетните и непълнолетните / МКПППМН /,
с Дирекция ,,Социално
подпомагане” / Д ,,СП”/ ( Отдел ,,Закрила на детето” ), Инспектор на Детска
педагогическа стая, Полицейско управление - Лом, органите на образованието, съд,
прокуратура, неправителствени организации.
III. ЕТАПИ НА РЕАЛИЗАЦИЯ.
1. Информационен / подготвителен / етап:
1.1. Разработване на ефективна система за оценка на рисковете / съпътстваща
дейност - анкетиране на подрастващите /, анализ и проучване на специфични рискове
за учениците в училище, съгласно анализ на криминогенната обстановка, рискови
фактори за възрастта, при отчитане на допълнителни характеристики - пол, етническа
принадлежност, културна среда.
1.2. Създаване на информационна база за реализирани добри практики за превенция
и здравно образование сред подрастващите.
1.3. Разработване на механизам за противодействие на училищният тормоз между
учениците.
1.4. Избиране на УКПППМН.
1.5. Сформиране на координационен съвет, който да отговаря за планиране,
проследяване и координиране на усилията за справяне с тормоза.
2. Образователно-превантивен етап.
2.1. Осигуряване на условия и възможности за реализиране на превантивни
програми в образователната общност, според които превенцията и здравното
образование не би трябвало да се ограничават до определени учебни часове или
дейност само на Училищната комисия за превенция на противообществените прояви
на малолетни и непълнолетни, а да се прилагат цялостно във всички училищни
дейности.
2.2. Формиращо образование чрез мултимодулни програми в часовете на класа,
задължителната подготовка, гражданското образование, програмите за обучение в
общи личностни и социални умения, формиращи активно позитивно отношение и
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здравословен начин на живот за различните възрастови групи: начален етап и
прогимназиален етап от основната образователна степен.
2.3. Извънкласни и извънучилищни форми и дейности, съпътстващи учебния процес
-клубни форми за извънкласни и извънучилищни дейности, спортни секции и клубове,
финансирани програмно по модулите на МОН.
2.4. Неформално образование - екскурзии с учебна цел, "зелено училище", летен
отдих и други форми, предоставящи възможност за съпътстващи дейности и
превантивни програми.
2.5. Обучение в структури на ученическо самоуправление, обучение по подхода
"връстници обучават връстници".
2.6. Повишаване възможностите и капацитета на училищно ниво за реализиране на
ефективни превантивни програми: обучение на административното ръководство,
педагогическия персонал и подкрепящи специалисти /логопед, ресурсен учител, мед.
сестра/ за разрешаване на училищни проблеми, свързани с рисковото поведение на
подрастващите.
2.7. Обучение на екип от специалисти от Училищните комисии за превенция на
противообществените прояви сред училищната общност за превенция на асоциалното
поведение и за решаване на конфликти.
2.8. Създаване на възможности за превантивни образователни програми за обучение
в родителски умения и превенция на рисково поведение на децата.
2.9. Обучение на екип от представители на Училищното настоятелство, имащи
отношение към реализиране на училищно ниво на превантивни програми.
2.10. Инициативи, подпомагащи развитието на талантливи и изявени деца; подкрепа
и стимулиране на деца в неравностойно положение и децата от етническите
малцинства.
2.11.
Предлагане
на
модел
на
ефективно
сътрудничество
между
общинска администрация, Полицейско управление – Лом и обществените възпитатели.
2.12. Съпътстваща дейност "Проекти за превенция на противообществените прояви
на малолетни и непълнолетни".
2.13. Партньорство и съдействие с всички институции в областта, осъществяващи
превантивна дейност по отношение на зависимостите и асоциалното поведение на
малолетните и непълнолетните.
2.14. Организиране на превантивни родителски срещи в училище.
2.15. Организиране на извънкласни и извънучилищни практически дейности за
превенция. Оказване на квалифицирана помощ. Провеждане на "Часове на полицая" в
училище и практически занятия с подрастващите.
2.16. Изготвяне на План за работата на УКПППМН.
2.17. Включване на полицейски контрол в района и двора на училищните площи.
IV. ПРЕВЕНЦИЯ НА АСОЦИАЛНО ПОВЕДЕНИЕ.
Социалната и икономическа ситуация в България, с. Ковачица и ОУ “Св. св. Кирил и
Методий” поставя много деца и семейства в риск от извършване на
противообществени прояви и престъпления. Криминогенните фактори, които
обуславят асоциалното поведение са:
6
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1. Проблеми, свързани с безработицата и ниския жизнен стандарт;
2 Деформации в ценностната система и негативно отношение към правните и
обществените норми;
3. Липсата на възможности и нежеланието за запълване на свободното време на
децата със смислени, полезни и необходими за развитието им дейности - спорт,
творчество, изкуство;
4. Психо-травмиращите отношения в семейството и микросоциалната среда,
педагогическата занемареност, престъпната безотговорност и безнаказаност на
някоиродители;
5. Личностни особености, социално-психични деформации, ценностни дефицити и
недостатъчен самоконтрол при проблемните деца;
6. Необхващане и отпадане от училище на подлежащите на задължително
образование малолетни и непълнолетни.
Проблемна ситуация:
Нарастване на детската агресивност в ранна училищна възраст в резултат на
динамични социално-икономически промени в обществото и като задължителен
момент в социалното съзряване на детето.
ЦЕЛИ:
Разбиране на агресията като типично човешко поведение; ограничаване на
негативните форми на агресия в ранна училищна възраст и представяне пред учители и
родители на модел за възпитание на децата в усвояване на по-приемливо проявление
на агресията.
Основни задачи.
Повишаване на съпричастността на ангажираните институции, организации и
обществото като цяло към проблема за асоциално поведение на малолетни и
непълнолетни в училище.
Ангажиране на обществената среда, подпомагаща превенцията на асоциалното
поведение на децата, чрез финансово и експертно подпомагане на проекти за
превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, реализирани
от родителската и училищната общност и структурите на гражданското общество.
Обучение, тренинги и супервизия на учители; разработване на презентация,
предназначена за родители, както и индивидуално и групово консултиране на
родители.
Организиране на дейности самостоятелно или с други органи и неправителствени
организации, свързани с престъпления и противообществени прояви.
Социална закрила на малолетни и непълнолетни , нуждаещи се от помощ.
Търсене на съдействие
от МКБППМН
за обхващане на подлежащите на
задължително образование деца и за тяхното неотпадане от училище.
Подпомагане на родителите, настойниците и попечителите, които срещат
затруднения при възпитанието на децата си / образователни, социални, здравни и др.
мерки/. Консултиране на деца и семейства и насочване към МКБППМН.
Превенция на противообществени прояви и престъпления, свързани с жптранспорта.
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Извършване / самостоятелно или с други органи / на проверки за посещение на
малолетни и непълнолетни в питейни и хазартни заведения, дискотеки, барове, нощни
и интернет клубове след определения вечерен час. Участие в обходи на мобилни групи
за установяване на скитащи и просещи деца.
Превенция на рисковото поведение сред уязвими групи.
Взаимодействие с
институции, обвързани с изпълнения на дейностите по превенция на
противообществените прояви по смисъла на Закона за борба срещу
противообществени прояви на малолетните и непълнолетните, чрез обмен на добри
практики и мониторинг на прилаганите възпитателни мерки.

V. ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОМАНИИ.
В настоящата стратегия превенцията на наркоманиите е естествено продължение
на активната политика за намаляване търсенето на психоактивни вещества. Заложените
в нея цели, задачи и дейности се основават на балансиран и цялостен подход, който
отговаря на съвременните изисквания за добра практика.
Отчетена е сериозността на негативното въздействие на наркотиците върху децата
и младите хора, както и фактът, че успехът в превенцията на наркомании зависи от
обединяване на усилията на училбище, община и държавни институции, структурите
на гражданското общество.
Чрез изпълнението на заложените в стратегията дейности, ОУ “Св. св. Кирил и
Методий” се ангажира да положи всички усилия за ограничаване на проблемите
свързани с наркотици в училище и да се утвърди, като сигурен и благонадежден
партньор в провеждането на националната и европейска политика за борба с
наркотиците.
Проблемна ситуация:
Непрекъснато повишаващ се брой на деца, които консумират и злоупотребяват с
алкохол, тютюневи продукти и нелегална дрога; липса на съответствие между
информацията, която получават учениците и заеманата жизнена позиция към
употребата и злоупотребата с наркотични вещества; неадекватната позиция на
семейството към употребата на наркотични вещества; съществени недостатъци, както в
организационен, така и в съдържателен план в превантивна дейност на училището;
спад на доверието в институциите от страна на децата и техните родители.
ЦЕЛИ:
Ограничаване броя на употребяващите ПАВ ученици, чрез реализиране на
първична превенция, насочена към проблемите, свързани с консумацията и
злоупотребата с алкохол, тютюневи продукти и нелегални наркотици.

ПРИНЦИПИ.
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Приоритетност на превенцията на наркомании в училищната политика, в отговор на
обществената загриженост към нарастващия проблем на търсене на наркотици сред
населението и особено сред младежта в страната.
Устойчивост на прилаганата превантивна политика, чрез осигуряване на
континуитет
/непрекъснатост,
цялостност,
последователност,
приемливост,
продължителност/ и ресурсна обезпеченост.
Оценяване на системата от превантивни програми и интервенции, основана на
анализ на нуждите, въздействието и ефективността.
Информираност на родителите, чрез широко представяне на обективни, надеждни
и пълни данни за проблемите свързани с наркотици и наркомании.
Ангажиране на гражданското общество, чрез подкрепа на неправителствени
организации и доброволчески инициативи в реализирането на дейности по превенция
на наркомании.
Партньорство с местни и национални институции и организации, ангажирани с
намаляване търсенето на наркотици.
Сътрудничество с други институции и организации при осъществяване на
съвместни дейности по превенция на наркоманиите и взаимен обмен на познания и
добри практики.
ОБЩА ЦЕЛ
Ограничаване на риска от злоупотреба с наркотични вещества в училище и
селото, чрез изграждане и поддържане на устойчиви, ефективни и рентабилни
превантивни програми за семейства, деца и млади хора и повишаване на
съпричастността към проблема на институциите, организациите и обществото като
цяло.

Направления
А/ Превенция и обучение.
Цел:
Ограничаване употребата на наркотици, както и рисковите фактори за нейното
развитие, чрез прилагане на добри практики в обучителните и превантивни програми и
интервенции.
Задачи:
Въвеждане на ефективна превантивна програма в училище.
Активна работа със семейства и лица в риск.
Повишаване на квалификационните умения на професионалистите, работещи в
училището на превенция на наркоманиите.
Осигуряване на превантивни материали.
Обхват на областите:
Универсална превенция базирана в училище.
Селективна превенция на рискови групи.
Селективна превенция на семейства.
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Дейности:
Идентифициране на рискови групи за употреба на наркотици от деца и семейства.
Въвеждане на програма ,, Връстници обучават връстници”.
Провеждане на информационни кампании.
Разпространение на съвременни информационни превантивни материали.
Провеждания на проучвания – анкети, тестове.
Селективна превенция за деца и младежи с проблемно развитие и семейна среда.
Превенция и подкрепа на деца в риск от употребата на наркотици.
Б/ Управление и координация.
Цел:
Осигуряване на ефективно управление и координация с местната политика по
превенция на употребата на психоактивни вещества;
Задачи:
Подобряване на координацията между организации и ведомства осъществяващи
местна политика по наркотици и наркомании;
Подпомагане работата на местни институции и ведомства осъществяващи дейности
по превенция на наркомании;
Подпомагане работата на национални институции и ведомства осъществяващи
дейности по превенция на наркомании на територията на община Лом;
Подпомагане на инициативи на неправителствени организации и доброволчески
движения;
Подпомагане въвеждането на добри практики за превенция на употребата на
психоактивни вещества;
Дейности:
Разработване и осъществяване на дейности по превенция на наркомании
съвместно с община Лом;
Информационно подпомагане и координиране на програми и проекти по превенция
на наркомании, осъществявани от институции и организации;
Участие в осъществяването на дейности по изпълнение на Националната стратегия
за борба с наркотиците и Националният План за действие на местно равнище;
Популяризиране на прилаганите добри практики;
VI. ПРЕВЕНЦИЯ НА ТРАФИК НА ХОРА.
Трафикът на хора в световен мащаб представлява сериозно нарушение на
човешките права. Той накърнява честта и достойнството на жертвите, а в някои случаи
и правото им на живот. Като форма на организирана престъпност трафикът на хора
подкопава основните принципи на законовия ред и демократичните стандарти на
обществото. Транснационалният характер на явлението изисква обединените усилия на
всички ангажирани с проблема институции на международно, национално, регионално,
училищно ниво.
Проблемна ситуация:
Трафикът на хора е организирана криминална дейност, чиято цел е висока печалба
чрез трудова и сексуална експлоатация. Най-застрашени групи са децата и младите
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хора, тъй като те все още нямат натрупан социален и емоционален опит, не могат да
разпознават рисковите ситуации и следователно могат да бъдат лесно манипулирани и
превърнати в жертви на трафик.
ЦЕЛИ:
Повишаване на информираността на учениците за престъплението „трафик на хора”
и развиване на умения за разпознаване на рисковите ситуации.
ОСНОВНИ ЗАДАЧИ
В ОУ “Св. св. Кирил и Методий” трябва да се създаде институционална и програмна
среда за превенция на трафика на хора. Да се направи оценка на актуалната ситуация,
информираността и нагласите на населението и рисковите групи към проблема,
необходимите превантивни действия и ресурсната обезпеченост. Създаване на мрежа
от партньори за сътрудничество и взаимодействие.
Повишаване на осведомеността на обществото по проблемите на трафика на хора,
създаване на обществена непримиримост към това явление.
Информационна кампания за запознаване на родителите с проблема “трафик на
хора”.
Разширяване на обхвата на обучението по правата на човека и правата на детето в
основното образование и възпитание, като се използват възможностите на
общообразователната подготовка, извънкласните и извънучилищни дейности.
Разяснителни дейности по правата на жертвите на трафик на хора и на
възможностите за оказване на помощ и закрила сред представители на рисковите
групи, особено сред етническите малцинства.
Разработване на мерки за ограничаване и предотвратяване използването на
Интернет за привличане на потенциални жертви на трафик на хора.
VII. ПРЕВЕНЦИЯ НА ХИВ/СПИН.
В настоящата стратегия е заложена и превенция на ХИВ/СПИН, израз е на все поголямата ангажираност на училището в провеждането на активни действия за
ограничаване на рисковото поведение и превенция на социално значимите заболявания
сред децата и младите хора. Този документ представя действия по превенция на
ХИВ/СПИН посредством сътрудничество и има за основна цел намаляване на
рисковете, свързани с разпространението на човешкия имунодефицитен вирус, чрез
въвеждане на превантивна училищна политика , запознаване с добри практики и
прилагане на национални програми на училищно ниво. Констатира се ниска възраст за
започване на инжекционна употреба на наркотици и за рисково сексуално поведение. В
света не съществува ефективно лечение на СПИН и ваксина против ХИВ. Превенцията
е най-добрият начин за забавяне хода на разпространението на ХИВ-инфекцията.
ОСНОВНИ ЗАДАЧИ
Работа в партньорство за провеждане на информационни кампании и програми за:
повишаване информираността на учениците, осъществяване на значителни позитивни
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промени в общностните норми и нагласи, формиране на отговорно отношение към
собственото здраве, социално отговорно поведение към хората, живеещи с
ХИВ/СПИН, превенция на репродуктивно и сексуално здраве.
Мобилизиране на професионалисти от средите на образованието, социалните
дейности, местните власти, структурите на гражданското общество в дейности по
превенция на ХИВ/СПИН. Системни здравно-образователни дейности по превенция на
ХИВ/СПИН и рисково поведение.
Приоритетни мерки сред младите хора
Прилагане на класни и извънкласни форми на обучение, свързани с превенция на
рисково поведение и промоция на здравословен начин на живот.
Подпомагане изграждането на отговорно и здравословно сексуално поведение на
основата на добра осведоменост и развити социални умения, умения за вземане на
решения, поемане на отговорност и управление на риска.
Въвличане на учениците - ,,връстници обучават връстници”.
Осъществяване на здравно-образователна работа сред младите хора на групово и
индивидуално равнище чрез съвременни образователни програми, основани на
обучението чрез участие.
Специален фокус към деца и младежи в риск (отпаднали от системата на
образованието, с поведенчески отклонения, млади закононарушители и др.) и техните
семействата.
Поставяне на акцент за работа по превенция на ХИВ/СПИН и утвърждаване на
нерисково поведение към децата в Дом за деца лишени от родителски грижи
,,Милосърдие” – гр.Лом.
Ангажиране на млади родители в превенция на рисково поведение и акцентиране
върху здравето в контекста на отговорното родителство.
Приоритетни мерки сред уязвими групи.Специфични направления
за дейности по превенция на ХИВ/СПИН сред уязвимите групи
Прилагане на недискриминиращи мерки спрямо лицата, принадлежащи към
уязвимите групи.
Лица с проблемна употреба на наркотици и тяхното социално обкръжение.
Представители на ромски общности.
Осъществяване на пряка здравно-образователна и социално-психологическа работа
чрез работа на терен и прилагане на модели на системно консултиране с представители
на рисковите подгрупи.
Комплексен интервенционен подход, предвид множествеността на рисковите
поведенчески фактори сред представители на ромските общности, включващ работа с
общността, групи и индивиди.
Разширяване на обхвата на системата за мотивиране и консултиране за доброволно
изследване за ХИВ.
Насърчаване на сътрудничеството между организации, ангажирани с превантивни
дейности в ромски общности.
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Включване на лидери от общностите в разработването и прилагането на
превантивни дейности.
Подобряване на достъпа до услуги, свързани с превенция на ХИВ/СПИН.
Лица със специфични и особени нужди и/или в множествен риск
Организационна подкрепа на национални и регионални кампании по доброволно
консултиране и изследване за ХИВ сред различни групи от населението.

VIII. ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПЕТГОДИШНАТА
СТРАТЕГИЯ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА АГРЕСИЯТА
ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА.

Основни
направления за
работа
1

Конкретни мероприятия и дейности
2

Срок

Отговорен

3

орган
4

Дейности, насочени към превенция
Превенция и
противодействие на асоциално поведение, насилие и агресия
сред малолетни и непълнолетни.
на асоциално
поведение,
насилие и агресия Разкриване на ежемесечна приемна на Постоянен,
сред малолетни и Училищната комисия за ПППМН в ОУ “Св.
Май,
св. Кирил и Методий” за деца и родители и Октомври
непълнолетни.
организиране два пъти в годината - „Ден на
открити врати".
Съгласуване
на
плана
на УК за ПППМН с МК.

за

работа Постоянен

Работни
срещи
с
ученическите Постоянен
съвети във връзка с агресия и насилие
сред
малолетни
и
непълнолетни
и
възможност за осмисляне на свободното
им време. Провеждане на тематичен форум.

УКПППМН
Директора

Директора
и
УКПППМН
УКПППМН
и
Директора
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Взаимодействие
по
отношение Постоянен Класните
ръководители
обхващане
на
децата
в
училище
и
ограничаване отпадането от у-ще.
Периодично
актуализиране
на Постоянен
информацията от училищните власти по
отношение на:
- криминогенната обстановка в районите на
съответното учебно заведение;
- противообществени прояви сред учениците в
учебното заведение;
- предложения за конкретни мерки;
- осъществено взаимодействие с родителите и
ангажираните институции;
-предложения за прецизиране на дейността.
Консултиране на родители, чиито деца имат Постоянен
агресивно поведение и нагласи.
Участие на членове на МК
родителски срещи в училището.

и

ОС

в Постоянен

УКПППМН
Класни ръководители

УКПППМН
Директора

УКПППМН
Посещения в семейства на деца в
Класни
риск и осигуряване на безплатни правни Постоянен ръководители
и педагого-психологични консултации.
Класните
Организиране на срещи разговори, лекции и
ръководители
беседи с учениците от прогимназиалния етап Постоянен
на
основно
образование за
запознаване
V-VІІІ клас
с наказателната отговорност на малолетните
и
непълнолетните
при извършване
на
асоциални прояви.
Съдействие на УКПППМН в работата с
УКПППМН
отпадналите и необхванатите ученици, чрез Постоянен
различните форми за интегриране на децата в
училищната среда и работа с техните родители,
при нужда сигнализиране в местната комисия
чрез
предложения за
образуване
на
възпитателни дела и вземане мерки спрямо тях
и родителите им.
Директор
Класни
Популяризиране и разширяване инициативата Постоянен ръководители
„Час на полицая”, разпространяване на
материали, беседи в училищата.
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Усъвършенстване системата за работа и
контрол на училищната комисия за ПППМН и
обществените възпитатели и определяне на
работно помещение
на последните в
училището.
Постоянен

УКПППМН
Директора

УКПППМН
Подготовка, провеждане и отчитане на
анкетни изследвания
на тема - ,, Не на
насилието и агресията сред младите хора!”
Огнян
Организиране и провеждане на конкурси на
Владиров,
теми свързани с борбата срещу насилието и
Даниела
агресията.
Постоянен Георгиева,
Директора
Организиране и провеждане на дейности по
Даниела
превенция на противообществени прояви във
Георгиева и
връзка
със
спортни
мероприятия. Постоянен Миглена
Организиране на дейности свързани със спорт,
Йорданова
отдих, компютърна грамотност, изкуство, права
на децата.
Провеждане на инфомационни кампании за
предотвратяване на асоциалното поведение
сред децата.

УКПППМН
Постоянен

Срещи с други местни комисии за ПППМН за
УКПППМН
запознаване с различни програми и дейности
на добра практика по различните видове
превенции, както и срещи с Районния съд и
Районна прокуратура - Лом за своевременно
информиране по измененията на наказателната Постоянен
практика на подрастващите.

Превенция на насилието и опазване живота на
децата

В началото на всяка учебна година да се
разработват и провеждат анкети
сред учениците за насилието и агресията в
училище и на улицата и след обобщаване се септември
организират родителски срещи за запознаване с

Класните
ръководители
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родителите.
Организиране и провеждане на различни
мероприятия и инициативи за утвърждаване на
Класните
човешките добродетели, като активно се септември ръководители
включат в тях и различните органи на
ученическо самоуправление в училищата.
Директора
Повишаване
информираността
и
нетърпимостта на обществото към проявите на
Провеждане на непристойно поведение, насилие и агресия от
деца в училище, на улицата и на обществени Постоянен УКПППМН
активна
превантивна места, чрез информационни кампании за
превенция и използване на средствата за масова
дейност по
информация.
опазване на
живота и здравето
Запознаване на родители и ученици с новите
на децата в
движението по явления и опасности пред децата – трудова и Постоянен
УКПППМН
сексуална експлоатация, възможности за
пътищата.
Класни ръкотрафик на деца и хора, злоупотреба в Интернет,
водители
чрез различни лекции, беседи, разговори,
родителски срещи.
Осъществяване
на
превантивна
дейност и активизиране изпълнението на Постоянен Преподаватели
националната стратегия в съответствие с
те по БДП
европейските
програми,
насочени
към
безопасността на децата на пътя.
Осъществяване
на
съвместни
инициативи
на
държавни
институции,
неправителствени
организации
и Постоянен
средствата
за
масова
информация
за
ограничаване агресията по пътищата и
опазване живота и здравето на децата.

УКПППМН
Директора

Организиране
на
тематични
кръгли
маси по проблемите на опазване на Постоянен Директора
живота и здравето на децата на пътя.
Организиране
на
състезания,
викторини, конкурси,
изложби,
забавни
игри, свързани с прилагане на правилата
за
безопасност
на
движението
по Постоянен

Преподаватели
те по БДП
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пътищата.
Организиране и провеждане на състезание
по БДП под мотото "Деца на велосипеди".

Постоянен

Провеждане „Час на полицая" по Безопасност
на движението по пътищата.
май
Дейности в помощ на родителите.
Разпространение
на
информационни
материали за родители по проблемите на
наркоманиите.

април

Огнян
Владимиров

Директора

Директора
Класни ръководители
УКПППМН
Директора

Провеждане
на
открити информационни
дни в рамките на една седмица.
Консултиране
на
родители
справяне
с
проблеми,
свързани
употребата на наркотици.

за
с

Повишаване на информираността
специалистите
в
сферата
образованието по проблеми, свързани
наркотиците.
Обучение на членове на УКПППМН
/превенция,
познаване и специфика
работата със зависими ученици/.

на
на
с

Постоянен
ноември

УКПППМН
на
Постоянен

Превенция на зависимости сред малолетни
и непълнолетни.
Изследване на информираност и нагласи за Ежегодно
употреба
на
наркотични вещества у
учениците.

Превенция на
наркомании,
ХИВ, СПИН

Разработване
и
разпространение
на
информационна
брошура
"Наркотици,
септември
дроги, психоактивни вещества".
Организиране

на

изложба

УКПППМН

"Заедно

Класни
ръководители
УКПППМН

Мария
Мирчева
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срещу дрогата".

октомври

Н. Веселинова
Провеждане на празник "Живот без дрога" –
и М. Йорданова
викторини, състезания, конкурси/ученически
концерти/.
декември
Класните
ръководители
Периодичен
контрол
в
търговски
Директора
обекти,
питейни
и
увеселителни януари
заведения
по
отношение
на
спазване
разпоредбите
за
малолетни
и
непълнолетни. Задължително уведомяване
на общинските власти.
Огнян
Владимиров
Организиране на конкурс за есе на тема "Свят
без дрога".
ежемесечно
Класните
Събиране, анализ и разпространение на
ръководители
информация за състоянието на проблема с
наркотиците, ХИВ и СПИН .
декември
Валентина
Организиране на разговори, здравни беседи,
Георгиева
родителски срещи, анкети и др. сред
Директора
обществеността по тези въпроси и провеждане постоянен
на конкретна разяснителна работа със
застрашените от тези пороци млади хора и
техните родители.
Превенция на тютюнопушенето и
употребата на алкохол.
Ежегодно организиране и провеждане на
Март
конкурс за рисунка и художествена творба в две
възрастови групи /І-ІV клас и V-VІІІ. клас/ на
теми
свързани
с
борбата
срещу
тютюнопушенето, употребата на алкохол и
насилието в училище.
Провеждане на информационни кампании сред
учениците и родителите за вредата от
употребата на алкохол и тютюнопушене.
ежегодно

Надежда
Любенова

Валентина
Георгиева
Директора

Осигуряване на финансови и кадрови условия
за разкриване на групи за самоподготовка,
секции по различните видове спорт за Постоянен
подрастващите в училището.
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Превенция на трафик на хора.
Провеждане на информационна кампания за
повишаване на осведомеността на учениците и Постоянен
родителите по проблемите на трафика на хора,
създаване на обществена непримиримост към
това явление.
Разпространяване
на
информационни
материали и пособия за учители, ученици и Постоянен
родители във връзка с темите на трафика на
хора.

УКПППМН
Класните
ръководители

УКПППМН

Класни
ръководители

Кампания за превенция на трафика на хора с
цел трудова експлоатация сред ученици и
рискови групи.
Постоянен
Директора
Лятна кампания „Безопасна ваканция”.

Седмица посветена на 18 октомври
европейски ден за борба с трафик на хора.

Постоянен
Директора
Класни
ръководители

Юни

Квалификационна дейност на УКПППМН.

Директора

Индивидуални
форми
за
повишаване Ежегодно
квалификацията на специалисти, работещи с
деца.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.
Средствата за реализиране стратегията за ограничаване на агресията на малолетни и
непълнолетни в ОУ “ Св. св. Кирил и Методий” се осигуряват чрез:
- привличане на спонсори.
- участие в проекти и програми
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Забележка: План за дейностите реализиращи стратегията за ограничаване на
агресията (VІІІ) се разработва за всяка учебна година.

X
РУМЯНА ВАЦОВА
Директор на ОУ"Св. Св. Кирил и Методий" с.Ко...
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