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УТВЪРЖДАВАМ,
Директор:…………………
/Калина Иванова/

ПЛАН
за уч. 2022/2023 година
относно работа по превенция и преодоляване на проблемно поведение, тормоз и
насилие над деца и закрила на деца в риск
ДГ№ 79 „СЛЪНЧИЦЕ“
Този план е изготвен и касае работата на Комисията по превенция и закрила на деца в
риск от насилие в 79 Детска градина „Слънчице“ и се отнася за уч. 2022/2023 година.
I. Цели
В настоящия план са заложени следните цели:
◊ подобряване ефективността в работата по закрила на децата, както и
предприемане на бързи, адекватни и координирани действия за закрила на деца,
жертва на насилие и или в риск от насилие, както и в случаите, когато е необходима
кризисна интервенция;
◊ да се предотврати риска от насилие и да се намали стреса от преживяното от
детето, както и да се възстанови нормалният му ритъм на живот;
◊ да се разработи и приложи функционална система за полагане на адекватни
(координирани и последователни) усилия за предотвратяване на тормоза над деца, да
се създаде по- сигурна среда за децата с активното взаимодействие с родителите и
обществеността;
◊ организиране и провеждане на възпитателна работа с деца, поставени в
неблагоприятни условия за развитие и възпитание.
II. Дейности за превенция за изпълнение на целите:
1. Организиране и осъществяване на дейности за работа с педагогическия и
непедагогическия персонал на ДГ №79 „Слънчице“ по превенция на насилието
и тормоза над деца, както и риска от техните прояви:

№

Дейност

Срок за
изпълнение

Отговорник за
изпълнението

1

Определяне на координационен съвет със
заповед на директора на ДГ

октомври 2022 г.

Директор

2

Запознаване на колектива на ДГ №79 с
условията за превенция на насилието и
риска от него в детската градина и с Плана
за работа на Комисията по превенция и
закрила на деца в риск от насилие

октомври 2022 г.

Директор

3

Провеждане на работна среща за
запознаване на педагогическия и
непедагогическия персонал в ДГ №79 с
Приложение № 2 от Координационния
механизъм и използваните понятия:
„Насилие“, „Физическо насилие“,
„Психическо насилие“, „Сексуално
насилие“, „Дете в риск“, „Домашно
насилие“, „Пренебрегване“ и изискванията
за превенция на насилието и риска над деца

октомври 2022 г.

Председател на
Комисията

4

Запознаване на педагогическия и
непедагогическия персонал на ДГ №79 с
начините за реагиране при установяване на
тормоз над дете

октомври 2022 г.

Председател на
Комисията

5

Въвеждане на дневник за регистриране на
евентуални случаи на насилие и тормоз над
деца

Октомври 2022 г.

Председател на
комисията

6

Консултативни срещи

При
необходимост

Председател на
Комисията

7

Работна среща с учителите за разпознаване
на маркери за рисковите фактори във връзка
с кризисни ситуации за деца в риск

Ноември 2022 г.

психолог

8

Работна среща с помощник- възпитателите
за разпознаване на рисковите фактори във
връзка с кризисни ситуации при деца в риск

Ноември 2022 г.

психолог

9

Организиране на обучения и тренинги на
персонала на ДГ № 79 „Слънчице“ относно
ранни маркери за деца в риск и деца,
пострадали от тормоз

Постоянен

Директор

Проучване проблемите на деца, живеещи в
неблагоприятна среда (родители с
девиантно поведение, родители склонни

постоянен

10

психолог

Учителите на
детски групи,

към злоупотреба с алкохол, наркотици и др.)

психолог

2. Дейности по превенция на насилието и тормоза над деца, съвместно с
родителите:
№

Дейност

Срок

Отговорник

1

Информационна кампания относно разпознаване на
насилие над деца и видове насилие

Постоянен

Учители

Обучение на родители за разпознаване на рисковите
фактори във връзка с кризисни ситуации при деца в
риск

Януари 2023 г.

Информационна среща с представител на Дирекция
„Социално подпомагане“ и отдел „Закрила на
детето“ – при необходимост

При
необходимост

2

3

психолог
Учители
Директор
Директор

3. Дейности за работа с децата в ДГ №79 „Слънчице“ по превенция на насилието и
тормоза над деца в предучилищното образование
№

Дейност

Срок

Отговорник

1

Работа по възрастови групи за запознаване с правата
на детето, понятията „насилие“ и „тормоз“,
начините за тяхното разпознаване, както и начини за
реагиране

постоянен

Учители

2

Директор

Организиране на открити уроци; конкурси с рисунки Постоянен
на теми „Нека бъдем толерантни“; беседи на тема
„Обичам да помагам на по- слабите“, „Нека бъдем
по- добри“; приказки с добри герои „Нека доброто
победи“ и др.

Учители
психолог

3

Осъществяване на психологическа помощ и
подкрепа в случаи на необходимост

постоянен

Психолог

4

Организиране на детски празник „Нека сме добри и
да живеем щастливо“

Май 2023 г.

Психолог и
учители

III. В случай на установяване на ситуация с насилие над дете Комисията по превенция и
закрила на деца в риск незабавно уведомяват:
1. Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни за проявите на насилие и/или риск от насилие над дете
2. Отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“

3. Органите на полицията, Инспектор от Детска педагогическа стая при наличието на
данни за криминални прояви и действия срещу деца

СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА:
1. ……………………………………………..
2. …………………………………………….
3. …………………………………………….
4. …………………………………………
5. …………………………………………..
6. ……………………………………………….

