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ПЛАН
ЗА РАБОТА НА КООРДИНАЦИОННИЯ
СЪВЕТ ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА ТОРМОЗА И
НАСИЛИЕТО И ДЕЙСТВИЯ ПРИ
СЛУЧАИТЕ НА НАСИЛИЯ ИЛИ В РИСК
ОТ НАСИЛИЕ НАД ДЕЦАТА

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Цели:
1. Подобряване ефективността в работата по закрила на децата и
предприемане на бързи, адекватни и координирани действия за закрила на
деца, жертва на насилие или риск от насилие и в случаите, при които е
необходима кризисна интервенция.
2. Предотвратяване на риск от насилие и намаляване на ефекта от
преживяното на детето, намаляване влиянието на травматичния стрес и
възстановяване нормалния ритъм на живот.
3. Разработване и прилагане на работеща система за полагане на
координирани и последователни усилия за предотвратяване на тормоза и
създаване на по-сигурна среда за децата при взаимодействие с родителите и
обществеността.
4. Организиране и провеждане на възпитателна работа с деца, поставени в
неблагоприятни условия за развитие и възпитание.
II. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ:
1. Дейности за работа с педагогическия и непедагогическия персонал по
превенция на насилието, тормоза и риска.
№
1.

Дейност

Срок

Организиране на общо събрание на екипа за м. октомври
опресняване
превенция
актуализиране

знанията
на

с

условията

насилието
на

плана

Координационния съвет.

за

и

на

риска,

работа

на

Отговорник
Директор

2.

Работна среща за запознаване на всички м. октомври
служители

с

начина

на

подаване

Директор

на

първоначална информация за случай на
насилие върху дете и видовете насилия –
физическо, психическо, домашно, дете в риск,
пренебрегване.
3.

Консултативни срещи.

По график

Директор

4.

Психолого-педагогически тренинг с учители за

м. ноември

Председател

разпознаване на рисковите фактори във връзка

на комисията

с кризисни ситуации.
5.

Повишаване на квалификацията на екипа за Периодично

Директор

справяне в ситуации на тормоз.
6.

Проучване на проблемите на деца, живеещи в Периодично
неблагоприятна

среда

/родител,

Учители по
групи

злоупотребяващ с алкохол и наркотици,
разделени родителиу и др./
2. Дейности за работа с родителите по превенция на насилието и тормоза
№
1.

Дейсност

Срок

Отговорник

Провеждане на среща с родителите за

м. ноември

Учители по

запознаване

с

проблемите

на

социално

групи

неприемливо поведение.

3. Дейности за работа с децата по превенция за насилието и тормоза над деца
в предучилищното образование.
№

Дейсност

Срок

Отговорник

1.

Работа по възрастови групи за запознаване с

Учебно

Учители по

правата на децата, видовете насилие и

време

групи

м. април

Учители по

тормоз, разпознаването им и как да реагират в
определени ситуации.
2.

Организиране на кът за добротата във всички
групи.

3.

Организиране на психологическа подкрепа Целогодишно

групи
Психолог

при необходимост.

III. КОМИСИЯТА И ВСИЧКИ РАБОТЕЩИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА НЕЗАБАВНО
УВЕДОМЯВАТ:
➢ Секретарят на МКБППМН в Район Младост за проявите на насилие и/или
в риск от насилие, на които са станали непосредствени свидетели.
➢ Отдел „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” при
получаване на информация за деца, подложени на различно по вид
насилие или за родители, които трайно не полагат грижи при отглеждане
на непълнолетни деца
➢ Органите на полицията, инспекторите от детска педагогическа стая при
наличието на данни за криминални деяния или престъпни действия
срещу деца.

