ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА
И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ВАРНА
(2017 -2019)

I. УВОД
Подкрепата за личностно развитие се предоставя на децата и учениците в
системата на предучилищното и училищното образование и включва осигуряване на
подходяща

физическа,

психологическа

и

социална

среда

за

развитие

на

способностите и уменията им и за включването и участието им в общността на
детската градина и училището. Подкрепата за личностно развитие се предоставя в
съответствие с индивидуалните образователни потребности на всяко дете и на всеки
ученик.
Подкрепата за личностно развитие е обща и допълнителна.
Общата

подкрепа

за

личностно

развитие

е

насочена

към

развиване

на

потенциала на всяко дете или ученик в детската градина или в училището.
Осигурява се от детските градини, училищата и центровете за подкрепа за
личностно развитие.
Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя на деца и
ученици със специални образователни потребности, в риск, с изявени дарби, с
хронични

заболявания.

Допълнителната

подкрепа

за

личностно

развитие

се

осигурява от детските градини, от училищата, от центровете за подкрепа за
личностно развитие и от специализирани обслужващи звена.
Настоящата Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците в община Варна е разработена в изпълнение на чл. 197 от Закона за
предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в
сила от 01.08.2016 г.) и чл. 5 от Наредбата за приобщаващото образование (обн.,
ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г.).
Стратегията за подкрепа за личностно развитие е изготвена въз основа на:
Областна стратегия за личностно развитие на децата и учениците в област Варна,
одобрена от Областен съвет за развитие на област Варна с протокол № 8/07.06.2017
г. от заседание на Областен съвет за развитие на област Варна;
Стратегия за развитие на предучилищното и училищното образование в Община
Варна 2016 г. – 2020 г., приета с Решение № 578-11 на Общински съвет - Варна от
Протокол № 14/20.12.2016 г.;
1

„Анализ на дейностите за подкрепа на личностното развитие на общинските
обслужващи звена", приет с Решение № 401-7 на Общински съвет - Варна от
Протокол №9/28.06.2016 г.
Стратегията обхваща периода 2017 – 2019 година.

II.

Идентификация,

анализ

и

оценка

на

ресурсите

за

осигуряване на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в
община Варна
1. Институции
Подкрепата за личностно развитие на децата и учениците се осигурява от
институциите в системата на предучилищното и училищното образование съвместно
с държавните и местните органи и структури и доставчиците на социални услуги.
Дейности по подкрепа за личностно развитие на децата и учениците осигуряват и
осъществяват

институции и организации: детски градини, училища, центрове за

подкрепа за личностно развитие, Център за специална образователна подкрепа,
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование,
обществени съвети към детски градини и училища, настоятелства към детски
градини и училища, НПО, центрове за обществена подкрепа, РЗИ, родителски
сдружения и др.
На територията на община Варна за учебната 2016/17 г. функционират следните
институции в системата на предучилищното и училищното образование, които
осигуряват подкрепа за личностно развитие на децата и учениците:


59 общински и частни детски градини, в т.ч. две детски градини със
специални групи:
ДГ № 20 „Бриз“ - специални групи за деца с езиково-говорни нарушения
и хронични заболявания;
ДГ № 9 „Ален Мак“ – специални групи за деца с интелектуални
затруднения и хронични заболявания.



66 държавни, общински и частни училища (начални, основни, средни,
специални, помощни, профилирани гимназии, професионални гимназии), в
т.ч. две специални училища:
Специално училище за ученици с нарушено зрение „Проф. д-р Иван
Шишманов";
Помощно училище „Братя Миладинови".
2

От

учебната

2017/18

година

Помощно

училище

„Братя

Миладинови"

се

преобразува в Център за специална образователна подкрепа – Варна с Решение
№642-3 (19)/19.05.2017 г. на Общински съвет – Варна.
В детските градини и училищата функционират координиращи екипи, които
организират и координират процеса на осигуряване на общата и допълнителната
подкрепа на децата и учениците.


4 центъра за подкрепа за личностно развитие:
Център за подкрепа за личностно развитие – Логопедичен център – Варна;
Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс,
гр. Варна;
Център за подкрепа за личностно развитие – Народна астрономическа
обсерватория и планетариум „Николай Коперник“, гр. Варна;
Център за подкрепа за личностно развитие – Средношколско общежитие
„Михаил Колони“, гр. Варна.



1 специализирано обслужващо звено – Регионален център за подкрепа на
процеса на приобщаващото образование – Варна.

На територията на община Варна обща подкрепа за личностно развитие,
включваща занимания по интереси, се предоставя още от 141 спортни клуба, в т.ч.
школи по танци, както и от над 50 школи, които работят към 29 читалища.

2. Осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие
2.1. Предоставяне на обща подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците в детската градина/училището
Училищата и детските градини осъществяват мерки за обща подкрепа съобразно
идентифицираните

в

образователните

институции

потребности

на

децата

и

учениците.
Обща подкрепа, насочена към всички деца и ученици, гарантираща участието и
изявата им в образователния процес и в дейността на детската градина/училището:*
Деца и ученици, включени във форми за развитие на интересите в детската

6761

градина/училището
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Обща

подкрепа,

насочена

към

превенция

на

обучителните

затруднения,

предоставяна на отделни деца и ученици:*
Деца, включени в допълнителни модули за обучение по български език

92

Деца, включени в програми за психомоторно, познавателно и езиково

99

развитие
Деца,

включени

в

индивидуална

и

групова

работа

при

езикови,

278

емоционално-поведенчески, сензорни затруднения
Ученици, включени в допълнително обучение по учебни предмети

1723

Ученици, включени в консултации по учебни предмети и допълнителни

6003

консултации по учебни предмети
Ученици, включени в логопедична терапия

189

Деца и ученици, за които дейностите за обща подкрепа са приключили

95

Деца и ученици, за които дейностите за обща подкрепа продължават

3191

Деца и ученици с обща подкрепа, насочени към екип за подкрепа за

918

личностно развитие за оценка и предоставяне на допълнителна подкрепа (в
края на първи уч. срок)
Ранно оценяване на потребностите от подкрепа за личностно развитие в детската
градина
На децата от 3 години до 3 години и 6 месеца при постъпване за първи път на
детето в детската градина се извършва ранно оценяване на развитието чрез
скрининг за определяне на риск от възникване на обучителни затруднения.
2.2. Предоставяне на обща подкрепа за личностно развитие в центровете за
подкрепа за личностно развитие**

ЦПЛР
ЦПЛР – Логопедичен център - Варна
ЦПЛР – Народна астрономическа обсерватория и

Брой групи

Брой деца
/ученици

362

774

55

253

273

2874

планетариум „Николай Коперник“, гр. Варна
ЦПЛР – Общински детски комплекс , гр.Варна
ЦПЛР – Средношколско общежитие „Михаил Колони“, гр.

230

Варна
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2.3.

Предоставяне на обща подкрепа чрез участие на детските градини и

училищата в национални програми и проекти
Програми и проекти, в които са включени детските градини и училищата на
територията на община Варна:


Проект

„Развитие

на

способностите

на

учениците

и

повишаване

мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания,
умения и компетентности /„Твоят час“/фаза I – 10 364 ученици, включени
във форми по проекта;


Проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ – 112 деца и
ученици, включени в проекта от 1 детска градина и 4 училища;



Национална програма „Без свободен час в училище“;



Национална програма „Достъпно и сигурно училище“;



Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“;



Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“;



Национална програма „ИКТ в системата на предучилищното и училищното
образование“;



Постановление №129/11.07.2000 г. на Министерски съвет за подпомагане
на физическото възпитание и спорта в детски градини и училища.

2.4.

Предоставяне на обща подкрепа чрез включване на деца и ученици в

общински програми и проекти
Община Варна прилага политика на обезпечаване на дейностите за подкрепа за
личностно развитие чрез финансиране на общински образователни и младежки
програми, програми за спорт, превенции, здраве и социални дейности.
Към

Община

Варна

функционира

Психологичен

център

за

подкрепа

на

училищната общност. Центърът е създаден като отговор на заявени потребности от
допълнителна професионална подкрепа за деца и ученици, родители и педагози –
психологична и психотерапевтична помощ, кариерно ориентиране и консултиране,
супервизия на специалисти от помагащите професии в образованието и отворени
родителски групи.
Общински програми в сферата на приобщаващото образование:
2.4.1. Програма за мерките за насърчаване на творческите заложби на ученици и
студенти с изявени дарби.
2.4.2. Програма за образователна интеграция на деца и ученици от различни
етнически групи и в неравностойно социално положение.
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2.4.3.

Общински

общественото

програми

здраве:

„Аз

за

промоция,

успявам“,

профилактика

„Добър

естетичен

и
вид

рехабилитация
и

комфорт

на

чрез

профилактика и лечение на гръбначни изкривявания“, „Детско зрение“, „Детско
дентално здраве“, „Превенция на заболяванията на слуха сред деца“.
2.4.4. Превантивни програми и дейности с универсален подход, реализирани в
ученическата общност:


Програма за превенция на агресивното поведение сред ученици от I - IV клас;



Програма за превенция на риска свързан с употребата на алкохол, тютюн и
други психоактивни вещества сред ученици V-VII клас;



Училищни превантивни клубове за превенция на рисковото поведение сред
ученици VIII-XII клас, работещи по метода „връстници обучават връстници”;



Програма за превенция на употребата на наркотични вещества сред ученици
VIII-XII клас;



Програма за превенция на трафика на хора сред ученици VIII-XII клас;



Превантивна програма „Сексуалност и здраве“ сред ученици VIII-XII клас;



Информационно –образователни кампании за превенция на детското рисково
поведение в училищна общност в основните проблемни области.

2.4.5. Програми и дейности сред общата популация:


Градски превантивен клуб за превенция на рисковото поведение сред деца и
младежи, работещ по метода „връстници обучават връстници” включва
доброволци ученици и студенти 15-25г.;



Школи за деца и младежи доброволци, участващи в превантивни програми и
дейности, осъществявани по метода „връстници обучават връстници”;

2.4.6. Младежки инициативи и проекти по програма „Младежки дейности”;
2.4.7. Спортни мероприятия в дейности „Ученически спорт“.
3. Осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие *
Деца и ученици в риск

971

Деца и ученици със СОП

849

Деца и ученици с хронични заболявания

591

Деца и ученици с изявени дарби в областта на изкуствата, науката и спорта

3597
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По данни от РУО – Варна към 01.12.2016 г. на ресурсно подпомагане в община
Варна са 613 деца и ученици от общо 77 детски градини и училища.
3.1.

Предоставяне

на

допълнителна

подкрепа

от

детската

градина/

училището *
Деца и ученици, подпомагани от ресурсен учител от училището/детската

275

градина
Деца и ученици, подпомагани от логопед от училището/детската градина

260

Деца и ученици, подпомагани от психолог от училището/детската градина

623

Деца и ученици, подпомагани от кинезитерапевт/рехабилитатор от
училището/детската градина
Деца и ученици, подпомагани от друг специалист от училището/детската
градина

23
70

В ДГ № 20 „Бриз“ рехабилитация на комуникативните нарушения и/или психосоциална рехабилитация се извършва на 124 деца от 7 специални групи.
В ДГ № 9 „Ален мак“ функционират 7 специални групи за 145 деца с хронични
заболявания и СОП.
3.2.

Предоставяне на допълнителна подкрепа от Регионален център за

подкрепа процеса на приобщаващо образование – Варна *
Деца и ученици, подпомагани от ресурсен учител от РЦПППО

341

Деца и ученици, подпомагани от логопед от РЦПППО

88

Деца и ученици, подпомагани от психолог РЦПППО

94

Деца и ученици, подпомагани от рехабилитатор на слуха и говора от РЦПППО

3.3.

Предоставяне

на

допълнителна

подкрепа

от

ЦПЛР

и

9

специално

училище

Деца и ученици, подпомагани от логопед от ЦПЛР - Логопедичен център –

67

Варна
Деца и ученици, подпомагани от ресурсен учител от специално училище

11

Деца и ученици, подпомагани от логопед от специално училище

16

Деца и ученици, подпомагани от психолог от специално училище

8

Деца и ученици, подпомагани от учител на ученици с нарушено зрение

8

7

3.4.

Предоставяне на допълнителна подкрепа по проект „Подкрепа за

равен достъп и личностно развитие"*
Четири училища и една детска градина от община Варна работят по проект
„Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“. Включени са 112 деца и ученици.
3.5.

Предоставяне на допълнителна подкрепа от доставчици на социални

услуги*
Деца и ученици, ползващи социални услуги в общността

201

Община Варна предоставя общо 30 социални услуги за деца и младежи,
съответно разпределени, както следва:
Институции – 1
Резидентен тип – 11
В общността – 17
За децата с увреждания на територията на общината – общо 865 (по данни на
Дирекция „Социално подпомагане“ към 2016 г.) са осигурени социални услуги в
общността с общ капацитет 382 места в следните центрове: Център за ранна
интервенция предотвратяване изоставянето на деца с увреждания, Център за
социална рехабилитация и интеграция „Радост“, Център за социална рехабилитация
и интеграция „Еврини“, Център за социална рехабилитация и интеграция „Карин
дом“, Център за социална рехабилитация и интеграция „Прегръдка“, Център за
социална рехабилитация и интеграция за деца с множество увреждания, Център за
социална рехабилитация и интеграция за деца с психични разстройства, Дневен
център за деца и младежи с увреждания „Св. Йоан Златоуст“, СУПЦ „Анастасия Д-р
Железкова“.
За деца и ученици в риск функционират: Център за социална рехабилитация и
интеграция за деца в неравностойно положение, Център за социална рехабилитация
и интеграция за деца от малцинствен произход, Център за работа с деца на улицата
„Гаврош“, Звено „Майка и бебе“.
Други социални услуги за деца и ученици, предоставящи допълнителна подкрепа
са Център за общестна подкрепа «Варна», Център за обществена подкрепа «За по –
добро бъдеще».

8

Община Варна реализира мерки за допълнителна подкрепа в партньорство с
държавни

администрации

-

Дирекция

«Социално

подпомагане»,

Регионална

дирекция за социално подпомагане, Държавна агенция за закрила на детето, както и
с неправителствени организации, като „Фондация SOS- семейства в риск“, Фондация
„Фамилна зона“, Фондация „Радост за нашите деца“, Фондация „Владиславово“
Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения, Сдружение „Агенция за
социално развитие Вижън“, Сдружение „Евроинтеграция“, Сдружение „Гаврош“,
Сдружение „Карин дом“, Сдружение „Център за социална рехабилитация и социални
контакти на деца и лица със зрителни увреждания“ и др.
Община Варна предоставя в детските градини и училищата социална услуга
„Социален асистент“, която подпомага приобщаването на деца и ученици със СОП в
детските градини и училищата. Капацитетът на услугата е 120 деца.
Община Варна реализира проект „Общностен център за деца и семейства".
Проектът включва подпроекти за предоставяне на пакет от интегрирани социални
услуги и услуги за грижи за деца от 0 до 7 годишна възраст и за родителите и
децата от уязвими групи, както и за деца с увреждания и техните семейства. Община
Варна е сред 82-те общини, одобрени като партньор на Агенция за социално
подпомагане по проекта „Приеми ме 2015". Целта на проекта „Приеми ме 2015" е да
се усъвършенства и да се разшири обхвата на услугата „приемна грижа" и да се
затвърди нейното предоставяне на местно ниво като алтернативна форма за
отглеждане на деца в риск в семейна среда. Акцент е поставен върху:
- развитие на специализирана приемна грижа за деца с увреждания;
- деца, жертви на насилие или трафик;
- деца, които са непридружени бежанци.
В Община Варна функционират 2 центъра за общeствена подкрепа, чиито целеви
групи са деца и семейства в риск. Предоставят услуги в следните направления:
превенция на изоставянето на деца; реинтеграция; работа с деца със специални
образователни потребности; превенция на отпадане от образователната система;
превенция на отклоняващо поведение; подкрепа за деца, преживели насилие, и
техните семейства; приемна грижа. С реализирането на социалните услуги от
резидентен тип се подпомага процеса на деинституционализация, като се осигурява
безопасна

и

сигурна

среда

за

потребителите, защита на

техните

интереси,

интеграция на децата и младежите.
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По проект „Подкрепа за деинституционализация на социални институции,
предлагащи социални услуги за деца в риск” на територията на общината се
изградиха 7 центъра за настаняване от семеен тип. С цел осигуряване устойчивост
на

услугата,

след

приключване

на

проекта,

новопостроените

центрове

за

настаняване от семеен тип функционират със средства от държавния бюджет.

4.

Специалисти,

които

реализират

мерките

за

обща

и

допълнителна подкрепа
За реализиране на общата и допълнителната подкрепа в детските градини и
училищата работят

психолог или педагогически съветник, логопед, социален

работник и ресурсни учители.
Други педагогически специалисти, които имат функции и задължения по
реализирането

на

общата

подкрепа,

са

директорите,

заместник-директорите,

учителите, възпитателите. За реализиране на някои направления от общата
подкрепа

се включват и други длъжностни лица, които не заемат педагогическа

длъжност.
Специалистите, необходими за предоставяне на допълнителна подкрепа, се
определят в зависимост от конкретните дейности, предвидени в плана за подкрепа
на детето или ученика.
В детските градини и училищата работят:*
Брой
училища/детски

Психолог

Логопед

градини за:
Учебна
2016/17 г.

29

11

Ресурсен
учител
20

Помощник

Слухово-

на

речев

учителя

рехабилитатор

Други

1

5

В центровете за подкрепа за личностно развитие работят:


В ЦПЛР – Логопедичен център – Варна – 29 логопеди.



В ЦПЛР – ОДК, гр. Варна – 34 педагогически специалисти

в направления

„Изкуство“, „Наука“, „Спорт“.


В

ЦПЛР

–

НАОП

„Николай

Коперник“,

гр.

Варна

–

5

педагогически/непедагогически специалисти в направление „Наука“.
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В Помощно училище „Братя Миладинови“

– 8 специални педагози, 3

психолози, логопед, арттерапевт, музикотерапевт.
4.1.

Специалисти,

включени

в

екипи

за

оценка

на

индивидуалните

потребности на децата и учениците за предоставяне на допълнителна
подкрепа *
От училище /
детска
градина

От

От

РЦПППО

ЦПЛР

От
специално
училище

От други
институции

Психолог

31,5

41

2

1

5

Логопед

17

37

17

1

7

Ресурсен учител

22

48

5

3

2

1

5

Рехабилитатор на слуха
и говора
Учител на деца/ученици

1

6

с нарушено зрение
Педагогически съветник

30

Социален работник
Медицински специалист

2

2

4

36

1

4

6

5

Други специалисти

4.1.

Специалисти, включени в екипи за предоставяне на допълнителна

подкрепа *
От училище
/ детска
градина

От
РЦПППО

От
От ЦПЛР

специално
училище

От други
институции

Психолог

32

29

3

1

3

Логопед

16

27

20

1

8

Ресурсен учител

20

61

2

2

1

0

4

0

0

Рехабилитатор на слуха
и говора
Учител на деца/ученици

4

с нарушено зрение

11

От училище
/детска
градина
Педагогически съветник

От
РЦПППО

От
От ЦПЛР

специално
училище

От други
институции

34

0

Помощник на учителя

3

3

Социален работник

1

1

12

21

0

1

33

0

4

Психотерапевт

0

0

Медиатор

0

0

248

0

70

0

69

0

6

0

Лекар
Друг

медицински

специалист

Учители/специалисти за

1

допълнителна подкрепа
в област наука и
технологии
Учители/специалисти за
допълнителна подкрепа
в област изкуства
Учители/специалисти за

1

допълнителна подкрепа
в област спорт
Други

5.

Осигуряване на подкрепяща среда *
Осигуряване на:

Брой училища/детски градини

Достъпна физическа и архитектурна среда

50

Кабинети (ресурсен и/или логопедичен)

65

Технически средства

63

Специализирано оборудване

19

Методики

50

Дидактични материали

76

12

III.
1.

Описание на предизвикателствата

Осигуряване

на

достатъчен

брой

квалифицирани

специалисти

за

предоставяне на мерки за обща и най-вече за допълнителна подкрепа на децата и
учениците в детските градини и училищата – психолози, логопеди, ресурсни
учители, социални работници. Осигуряване на помощници на учителя при прояви от
аутистичен

спектър,

при

емоционални

и/или

поведенчески

затруднения,

при

сензорни и/или неврологични увреждания.
2.

Ефективно взаимодействие с родителите в процесите на приобщаване –

обезпечаване
предоставяне

на тяхната информираност по отношение на механизмите за
на

подкрепа

за

личностно

развитие,

институциите,

които

я

предоставят, както и по отношение на техните права, задължения и компетентности
като активни участници в развиването на способностите и уменията на децата и
учениците.
3.

Повишаване на компетентностите във връзка с подкрепата за личностно

развитие на всички педагогически специалисти в детските градини, училищата и
центровете за подкрепа за личностно развитие за своевременно идентифициране на
потребностите от обща и допълнителна подкрепа и предоставянето на адекватни
мерки.
4.

Оптимизирането на дейностите за подкрепа за личностното развитие на

територията на община Варна, в съответствие с разпоредбите на Закона, налага
координиране между всички образователни институции и органи на управление на
централно и местно ниво с цел предотвратяване на двойно финансиране на услуги и
дейности.
5.

Осигуряване на адекватна подкрепяща среда във всички компоненти и

увеличаване броя на образователните институции, които я предоставят.
6.

Превръщане на детето/ученика в активен участник в дейностите по подкрепа

за личностното развитие.

IV. Стратегическa цел
Гарантиране на достъпа на всяко дете и ученик до качествено образование и
подкрепа

за

личностно развитие

в подходяща

физическа, психологическа и

социална среда и създаване на възможности за развитие и участие на децата и
учениците във всички аспекти на живота на общността.
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Подцел 1:
Гарантиране на индивидуален подход
ученик, на неговите

съобразно уникалността на всяко дете и

потребности и възможности, личностни качества, знания,

умения и интереси.

Приоритет:
Организиране и провеждане на ранна диагностика на деца и ученици с цел
превенция на обучителни трудности.
Мерки:
Насърчаване

на

образователните

институции

за

формиране

на

политики

за

предоставяне на подкрепа за личностно развитие според актуалните потребности.

Приоритет:
Осигуряване на подкрепяща среда за обучение и възпитание според установените
потребности
Мерки:
Изграждане на достъпна архитектурна среда и осъвременяване на кабинети и класни
стаи/занимални;
Благоустроявяне на дворни пространства;
Подобряване на условията за хранене.

Приоритет:
Създаване на условия за пълноценно използване на свободното време на младите
хора.
Мерки:
Разкриване на извънкласни и извънучилищни форми в образователните институции
според интересите на децата и учениците;
Разширяване и разнообразяване на формите за осмисляне свободното време чрез
дейността на културни институции, спортни клубове, туристически дружества и
други.

14

Приоритет:
Насърчаване на деца с изявени дарби.
Мерки:
Подпомагане на даровити деца от община Варна

чрез държавния и общинския

бюджети;
Подкрепа развитието на творческия потенциал на младите хора за утвърждаване на
общочовешките и европейски ценности и съхраняване на българските традиции.

Приоритет:
Реализиране на дейности за професионално ориентиране и консултиране и връзка с
пазара на труда.
Мерки:
Изграждане на общинска система за кариерно ориентиране и консултиране;
Стимулиране

развитието

на

предприемачески,

творчески

и

иновативни

компетентности сред учащите се.

Приоритет:
Провеждане на социална и здравна политика, насочена към децата и учениците.
Мерки:
Профилактика и диагностика на често срещани заболявания в ранна детска и
училищна възраст;
Осигуряване

на

условия

за

повишаване

двигателната

активност

и

системно

практикуване на спорт.

Приоритет:
Превенция на рисковото поведение сред децата и младите хора на града.
Мерки:
Превенция и рехабилитация на зависимости от психоактивни вещества;
Превенция на асоциалното поведение и противообществени прояви на малолетните
и непълнолетните;
Превенция

на

трафика

на

хора

и

закрила

на

жертвите

на

трафик.
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Подцел 2:
Междуинституционално взаимодействие между местните и държавни органи и
структури, образователни институции, доставчиците на социални услуги, граждански
организации

и

родители за

посрещане

на

разнообразието

от образователни

потребности на децата и учениците.

Приоритет:
Взаимодействие

и

сътрудничество

между

различните

институции,

органи

и

структури, осигуряващи подкрепа за личностно развитие на територията на община
Варна.
Мерки:
Изграждане на експертна и професионална мрежа от представители на местната и
държавна

власт, педагогически специалисти от предучилищното и училищното

образование,

доставчиците

на

социални

услуги,

граждански

организации

за

оказване на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците;
Разработване на координационен механизъм за управление и екипност на процесите
на приобщаване.

Приоритет:
Привличане на родителите като сътрудници в процесите на подкрепа за личностно
развитие за ефективна комуникация с институциите, предоставящи мерки за
подкрепа, осигуряване подкрепа от специалисти и многопосочна работа със
семейството.
Мерки:
Разработване на общински регистър от образователни ресурси и дейности за обща и
допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците;
Популяризиране на приобщаващи педагогически практики за създаване на сигурна и
подкрепяща среда.

Подцел 3:
Насърчаване усъвършенстването на

професионалните умения на ангажираните

специалисти от институции и организации.
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Приоритет:
Стимулиране

участие

в

международни,

национални

и

регионални

проекти

и

програми за подобряване на общата подкрепяща среда и разширяване на обхвата на
дейности по обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и
ученици.
Мерки:
Насърчаване

участието

на

педагогическите

специалисти

в

Програма

за

квалификация и насърчаване на педагогическите специалисти в община Варна;
Популяризиране на ефективни и иновативни общински практики в областта на
подкрепата за личностно развитие на децата и учениците.

V.

Механизъм за управление, мониторинг и оценка на

изпълнението
Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците
е функция на анализа на потребностите на конкретните училища и детски градини и
отчита, координира и обединява усилията на всички общински фактори и ресурси за
решаване на общите проблеми.
Общинската стратегия и общинските планове за действие са отворени системи, те
следват динамиката на промяната в развитието на различните показатели, които
определят възникването на нови потребности.
1.

Система за мониторинг

Мониторингът на общинската стратегия за подкрепа на личностното развитие е
дейност, съставена от систематично и непрекъснато събиране, отчитане и трансфер
на информация за достигнатия етап на изпълнение на мерките на стратегията и
изразходването

на

средствата,

идентифициране

на

проблемите,

даване

на

препоръки и предприемане на коригиращи мерки.
Изграждането и поддържането на информационната система за мониторинг
допринася за максимизиране на комуникацията и координацията на действията,
осигурява осведоменост и прозрачност на стратегията.
Мониторингът на общинската стратегия за подкрепа на личностното развитие се
извършва чрез създаване на система като съвкупност от четири взаимосвързани
елементи:
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събирани данни;



управленски информационни системи за съхранение на събраните данни на
местно ниво;



процедури за събиране, обработка и трансфер на данни чрез изградената
база данни на местно ниво;



местни органи/общински звена, опериращи с мониторинговата система.

2.

Индикатори за изпълнение:



Брой деца и ученици, получили подкрепа – по видове подкрепа;



Брой реинтегрирани деца и ученици – според профила на отпадналите от
образователната система;



Брой специалисти, ангажирани в процесите по осигуряване на подкрепа;



Брой педагогически специалисти, участвали в краткосрочни обучения за
развитие на професионалните компетентности за предоставяне на обща и
допълнителна подкрепа за личностно развитие;



Брой институции, реализиращи дейности по подкрепа;



Брой

новосъздадени

и/или

преобразувани

институции,

предоставящи

подкрепа за личностно развитие на децата и учениците;


Брой

детски

обезпечават

градини

и

ресурсното

училища,

които

подпомагане

на

самостоятелно
децата

и

организират

учениците,

и

брой

деца/ученици със СОП в тях и процент спрямо общия брой деца и ученици със
СОП;


Брой институции с подобрена подкрепяща образователна среда;



Брой институции с увеличен кадрови капацитет – назначени квалифициран
кадри, в т. ч. училищни лекари, медицински сестри, педагогически съветници,
психолози, ресурсни учители и др.;



Брой реализирани проекти и програми, пряко насочени към осигуряване на
подкрепа за личностно развитие на децата и учениците;



Брой разяснителни кампании и публикации, свързани с изпълнението на
стратегическите цели и планираните дейности.

3. Оценка
Извършител

на

оценката

е

Община

Варна

–

водеща

институция

по

изпълнението на Стратегията.
Периодичност на оценката – ежегодно.

18

VІ. Финансиране на стратегията
Финансирането на настоящата Стратегия се осъществява със средства от
Европейските фондове, чрез Държавния бюджет, Общинския бюджет, както и чрез
дарения, спонсорство и други източници.
VІІ. Заключение
Настоящата стратегия се реализира от община Варна в партньорство с: Областна
админстрация

–

Варна,

Регионално

управление

на

образованието

–

Варна,

Държавната агенция за закрила на детето, Дирекция „Социално подпомагане“,
Рeгионална здравна инспекция, Висши училища, Регионален център за подкрепа на
процеса

на

приобщаващото

образование

-

Варна,

районни

администрации,

директори на детски градини, училища и центрове за подкрепа за личностно
развитие, училищни и родителски настоятелства, ученически съвети/парламенти,
общински културни институти, читалища.
Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в
община Варна е разработена съгласно националните и европейски приоритети за
осигуряване на приобщаващото образование на децата и учениците, отразявайки
обективното състояние, традициите и спецификата на всяка институция в системата
на предучилищното и училищното образование.
Реализирането на стратегията е продължителен, отговорен, последователен и
отворен във времето процес, който следва динамиката на промените. Постигането на
целите е възможно с обединяване усилията на всички заинтересовани страни.

*Данните са предоставени от детски градини и училища в община Варна към 31.01.2017 г.
**Данните са предоставени от РУО – Варна към 01.12.2016 г.

19

