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2019 г.
Комисията за детето е консултативен орган към общината, която разработва Общинска програма за закрила на детето, съобразно потребностите на децата и техните семейства. Създадена е на основание чл.20 „а”, ал.1 и 2 от Закона за закрила на детето,  със Заповед на Кмета на Община град Добрич.
   	  Осъществява сътрудничество и координация и подпомага обмена на информация между компетентните органи и юридически лица при осъществяване на дейностите по закрила на детето на общинско ниво. 
В състава на комисията са включени представители на Общинска администрация, 1 во РУП на МВР, Регионален инспекторат по образованието, Дирекция „Социално подпомагане”, Общински младежки център „Захари Стоянов”, МКБППМН, Превантивно-информационен център и представители на НПО, които осъществяват дейности по закрила на детето.
Основен приоритет в дейността на комисията за детето е осигуряване на ефективни и качествени социални услуги, предоставяни в среда близка до семейната, които постепенно да заменят институционалната грижа за деца лишени от родителска грижа
Друга приоритетна дейност е работата по превенция на изоставянето на деца в специализирани институции и деинституционализация на децата пребиваващи в институциите, която се реализира чрез реинтеграция на настанените деца в биологичните им семейства или извеждането им в среда близка до семейната - семейства на близки и роднини или приемни семейства. 
Общинската програма е разработена съобразно Конвенцията за правата на детето на ООН  и  Националната програма за закрила на детето
Настоящият отчет е изготвен във връзка с изпълнението на приоритетите и дейностите в Общинската програма за закрила на детето за 2019 г. по следните основни направления:	
І.   Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване
ІІ.  Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование на всички деца 
ІІІ. Подобряване здравето на децата
ІV. Защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация
V.  Насърчаване участието на децата 
VІ. Отдих, свободно време и развитие способностите на детето.   
През Отчетния период март 2019 – март 2020 г. Комисията за детето при Община град Добрич проведе две заседания, на които разгледа и прие Отчет на Комисията за детето за 2018 г. и  Общинската програма за Закрила на детето за 2019 г. и обсъди детското участие чрез представителите  на Съвета на децата в Община град Добрич към Държавната агенция за закрила на детето.
На вниманието на Комисията бяха поставяни и различни проблеми, касаещи системата за закрила на децата в Община град Добрич и качеството на социалните услуги за деца.
Членове на Комисията участваха в разработването на Годишен план за развитие на социалните услуги в община град Добрич за 2020/2021 г., както и в работата на Обществения съвет по социална политика в общината по въпроси, касаещи  политиките за деца – разкриване, закриване и трансформиране на услуги за деца, съблюдаване спазване правата на децата, настанени по реда на Закона за закрила на детето в социални услуги на територията на общината. 




Приоритетна област 1: Намаляване на детската бедност и условия за социално включване на децата – политики за подкрепа на детето и семейството.

Основните ангажименти на Община град Добрич по отношение изпълнението на този приоритет са: подкрепата на децата и семействата, постепенното въвеждане на нов и интегриран подход в грижите за децата, насочен към превенция на рисковете още в ранна детска възраст, ранната интервенция и осигуряването на семейна или близка до семейната среда за всяко дете. 
 Политиката на Община град Добрич по отношение ограничаване на бедността и социалното изключване е подкрепата на децата и семействата чрез дейности, насочени  към:  
– Предприемане на мерки за осигуряване на семейна среда за всяко дете, както в биологичното семейство, така и в рамките на приемната грижа; 
– Продължаване процеса на  деинституционализация;
–  Развитие на интегрирани услуги за деца и семейства;
– Подобряване на междуинституционалното сътрудничество в системата за закрила на детето на територията на община град Добрич;
	Към момента в Община град Добрич функционират 8 социални услуги за деца - 5 Центъра за настаняване от семеен тип – 3 за деца без увреждания и 2 за деца и младежи с увреждания; Дневен център за деца с увреждания; Център за обществена подкрепа, както и  Център за обществена подкрепа, предоставен на външен доставчик – БЧК Добрич. Общият капацитет на тези услуги, които са държавно-делегирана дейност, е 198.
Община град Добрич продължава да изпълнява и дейностите по два социални проекта, финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”: „За равен шанс на децата“ – услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца и семейства, и приемна грижа за деца по проект „Приеми ме 2015”. 
	Общностният център предоставя шест интегрирани услуги „Здравно консултиране на деца и родители“, „Семейно консултиране и подкрепа“, „Формиране на ранни родителски умения“, „Семеен център“ и услуги, насочени към децата с увреждания и техните семейства. Те стартираха през м. ноември 2016 г2016 г. и ще продължат до края на 2020 г. До настоящия момент услугите са предоставени  на над  1530 потребители – деца и техните семейства, намиращи се в риск от социално изключване.  
Дейностите по проект „Приеми ме 2015” се осъществяват на областен принцип. Към проекта са се присъединили всички общини на територията на Област Добрич с изключение на Община Генерал Тошево, на чиято територия услугата се предоставя от Дирекция „Социално подпомагане” /ДСП/. Към 31.03.2020 г. броят на приемните семейства, утвърдени и вписани в регистъра на приемните семейства в РДСП Добрич, е 55. В 43 от тях се отглеждат 53 деца. Областният екип по приемна грижа работи по общини със следните приемни семйства и деца:
– Община град Добрич – 25 приемни семейства с 22 настанени деца, 5 са свободни;
– Община Добричка – 19 приемни семейства с 22 деца, 5 са свободни;
– Община Каварна – 4 приемни семейства с 3 настанени деца, 1 е свободно;
– Община Балчик – 5 приемни семейства, 5 настанени деца;
– Община Тервел – 2 приемни семейства, 1 настанено дете, 1 свободно;
През 2019/2020 г. Областният екип по приемна грижа оцени и обучи 4 кандидата за професионални приемни семейства, 2 от които вече са утвърдени. Заличени са 5 приемни семейства, като мотивът при всички е лични и семейни причини, основно – проблеми със здравословното  състояние. Осиновените и реинтегрираните в биологично семейство деца през периода са, както следва:
– Община град Добрич – 13 осиновени, 2 реинтегрирани, едно дете изведено от приемно семейство и настанено в ДМСГД;
– Община Добричка – 4 осиновени, 3 реинтегрирани;
– Община Балчик – 2 осиновени;
– Община Каварна – 4 осиновени.
В три от семействата се отглеждат деца с различна степен на увреждания.
Областният екип по приемна грижа /ОЕПГ/ извършва периодично надграждащо обучение на приемните семейства. Ежемесечно се провеждат срещи с тях, на които се поставят и обсъждат различни проблеми от работата и при необходимост се канят представители на РДСП / Комисия по приемна грижа и ОЗД при ДСП Добрич. 
Всички професионални приемни семейства в рамките на проект „Приеми ме 2015” сключват договор за грижа и отглеждане на дете с кмета на Община град Добрич, в качеството му на доставчик на услугата „Приемна грижа”. С тях се договарят средствата за издръжка на настаненото дете, както и месечното възнаграждение на приемния родител. Практиката показва, че до момента приемната грижа е най-добрата алтернатива за децата в риск, заместваща институционалната грижа.
Дейностите по проекта се осъществяват в тясно сътрудничество с Дирекция „Социално подпомагане” и Регионална дирекция за социално подпомагане в лицето на експерта по закрила на детето и Комисията по приемна грижа и ще продължат до края на 2020 г.
През 2019 г. Община град Добрич продължи да предоставя на 10 деца и Социалната услуга „Личен асистент“ по ПМС 344/21.12.2018 г. След влизане в сила на Закона за личната помощ децата продължават да ползват асистентска подкрепа. Към момента броят им вече е 25. 
В качеството си на държавен орган по закрила на детето ДСП осъществява основна част от работата с деца на територията на Община град Добрич. Нейни представители участват и в работата на Комисията за детето.
За отчетния период на 2019 г. в ДСП/ОЗД – Добрич постъпиха 352 сигнала за деца в риск. По всички сигнали се извършиха проверки. При 168 от тях се установи риск и се отвориха нови случаи. Други от сигналите се изпратиха по компетентност до други органи. По всички случаи на деца ОЗД си партнира успешно със специалисти от доставчиците на социални услуги в общността, системата на здравеопазване, образователните структури, полицията, съда и прокуратурата. 
Преобладаващата част от сигналите изискват спешно събиране на информация, както и бърза, компетентна намеса с цел свеждане до минимум рисковете за детето и семейството, превенция на настаняването извън семейството и мерки по реинтеграция.
Работи се по случаи на деца с тежки увреждания, деца от семейства с висок социален риск, деца с един родител, многодетни семейства с нисък родителски капацитет, случаи на деца в риск от отпадане от образователната система, случаи на деца с проблемно поведение и девиантни прояви, непълнолетни бременни и майки и родените от тях деца, деца бежанци, случаи на родителско отчуждение, случаи на деца настанени в приемни семейства или в семейства на роднини и близки и се прави проучване и оценяване на кандидат-осиновители и на кандидатите за приемно семейство.
Случаите по превенция и реинтеграция често се характеризират с динамика на семейните взаимоотношения и това изисква гъвкава психо-социална работа и подкрепа чрез насочване към социални услуги в общността, социални услуги резидентен тип и приемни семейства.
Ежемесечно социални работници от ОЗД осъществяват контакти и извършват проучвания на близки и роднини, както и на биологични родители на деца, настанени в специализирани институции, социална услуга – резидентен тип, и приемни семейства, с цел стимулиране на връзката помежду им.
Ежемесечно, планирано или извънредно, социалните работници участват в мултидисциплинарни екипи и срещи със специалисти от социалните услуги в общността за планиране и преглед на съвместната работа по случаите с деца и семейства.
В ДСП на клиентите се предоставя актуална и подробна информация за доставчиците на социални услуги в общността, които са подходящи за деца и семейства. Информационните материали се предоставят по инициатива на доставчиците на социални услуги. Клиентите подробно се информират за реда и условията за ползването им и се насърчават да правят информиран избор и да участват активно в работата със специалистите.
За отчетния период от ДСП/ОЗД са издадени общо 265 направления за деца и семейства към Център за обществена  подкрепа, с доставчик Община град Добрич; Дневен център за деца с увреждания и Дневен център към ДМСГД Добрич – за почасова, дневна и седмична грижа, и към Общностен център за деца и семейства за работа с психолог, социален работник, педагог, рехабилитатор, логопед, педиатри, медицински сестри, юристи, медиатори и други квалифицирани специалисти.
Екипите на ЦОП работят със семействата в насока повишаване на родителския капацитет и преодоляване на кризисни ситуации, поставящи в риск децата. В ЦОП се провеждат също така задължителни и поддържащи обучения на осиновители и семейства, предоставящи приемна грижа.
За периода броят на децата с увреждания, ползващи услугите на дневните центрове, значително се разшири. По този начин се осъществява ранна превенция на проблемите в детското развитие, ранна интервенция на уврежданията и повишаване на родителските умения и компетентности.
Чрез създаденото партньорство между социалните услуги се гарантира максимална информираност относно работещите в тях специалисти, дейностите и условията за ползването им. Потребителите имат избор за ползване на доставчик и договарят услугата съобразно индивидуалните потребности и възможностите за социално включване на всяко дете.
През 2019 г. общият брой на децата, настанени за отглеждане в семейства на близки и роднини, е 64.
Основен партньор на ДСП/ОЗД – Добрич в случаите на деца, настанени в професионални приемни семейства, е ОЕПГ по проект „Приеми ме 2015“, изпълняван от Община град Добрич и финансиран по ОП РЧР. Екипът прави подбор, проучване, обучение и оценка на професионални и доброволни приемни семейства. Съвместно със социалните работници от ОЗД извършва консултиране и подкрепа на хората, заявили интерес към приемната грижа чрез предоставяне на допълнителна информация, документи, участие в процеса на напасване, опознаване и подготовка за настаняване на децата в приемните семейства.
През 2019 г. общият брой на децата, преминали през социална услуга „Приемна грижа“ и обслужвани от ДСП – Добрич, е 82, като 43 от тях са настанени през отчетната година, а за 39 настаняването е прекратено поради настъпило осиновяване или реинтеграция в биологичното семейство.
На семействата, в които има настанени деца, ОЗД отпуска по реда на чл.26 от Закона за закрила на детето при нужда еднократна помощ за покриване на нужди, възникнали извънредно. Такива помощи се предоставят и при случаи на превенция на изоставянето и настаняване в специализирана институция, социални услуги от резидентен тип, както и при реинтеграция на дете в биологичното семейство.
През 2019 г. са отпуснати 52 еднократни помощи по чл.48 от Правилника за прилагане на закона за закрила на детето в размер на 14 825 лв. за деца, настанени в системата на приемната грижа и превенция на изоставянето; 51 месечни помощи по чл.49 от Правилника за прилагане на закона за закрила на детето в размер на 116 906 лв. за отглеждане на деца, настанени в семейства на близки и роднини и 4 месечни добавки по чл.51/във връзка с чл.49 от Правилника за прилагане на закона за закрила на детето за дете с увреждане в размер на 2 359 лв.
През 2019 г. ДСП/ОЗД – Добрич взе участие и в 314 съдебни производства, засягащи права и интереси на деца. 
За адекватно прилагане на международното и вътрешното законодателство в областта на закрила на децата и по-специално в административните и съдебни производства, по които се засягат права и интереси на деца, специалистите от ОЗД  участват в обучителни семинари, които се провеждат на основата на казуси от практиката с фокус върху тенденции, развития, законодателни промени и взаимодействие на местно ниво между органите за закрила. 
Представители на ДСП/ОЗД участват и в различни междуинституционални групи и комисии на общинско и областно ниво, като Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, екип по прилагане на Координационен механизъм за рефериране и обгрижване на непридружени деца и деца – жертви на трафик, завръщащи се от чужбина, екип по прилагане на Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и взаимодействие при кризисна интервенция и екип по прилагане на Координационен механизъм при работа в случаи на деца в риск от ХИВ, хепатит В, хепатит С и сексуално предавани инфекции, Екип за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.
През отчетния период ОЗД работи по 9 случая на насилие над деца в семейството. През 2019 г. няма регистрирани случаи на деца, жертви на трафик. По случаите на насилие са планирани мерки за закрила от сформираните екипи по действащите Координационни механизми, включващи представители на МВР в лицето на инспекторите от Детска педагогическа стая, на Община град Добрич, доставчици на услуги и при необходимост – образователни и здравни органи. Децата и родителите са насочени към услуги за консултиране и подкрепа с цел превенция на бъдещо насилие, подобряване на взаимоотношенията и повишаване на родителския капацитет.
Със заповед на директора на ДСП – Добрич е сформирана комисия за идентифициране на скитащи и просещи деца на територията на град Добрич. При провеждане на ежемесечните обходи, е установено едно дете от целевата група и спрямо него е предприета мярка за закрила в семейна среда чрез съдействие, консултиране, подпомагане и предоставяне на социална услуга в общността.
През отчетния период в  Община град Добрич продължи предоставянето на социални услуги от резидентен тип за деца без увреждания в :
– Център за настаняване от семеен типа за деца  без увреждания 1
– Център за настаняване от семеен типа за деца  без увреждания 2
– Център за настаняване от семеен типа за деца  без увреждания 3
Общият капацитет на 3-те центъра е 45 места.  Към края на периода в ЦНТДБУ 1 и 2 са настанени 28 деца, 10 от които са настанени през 2019 г.; един младеж е напуснал поради навършване на пълнолетие; две деца предстои да бъдат  осиновени в САЩ, а  едно дете е реинтегрирано в биологичното си семейство. 
В ЦНСТДБУ 3 в момента се отглеждат 15 деца, 9 от които са настанени през 2019 г. Няма осиновявания и настаняване в приемни семейства. През 2019 г. трима младежи от Центъра навършиха пълнолетие и напуснаха социалната услуга, а три деца са реинтегрирани в биологичното семейство. За съжаление, за едно от тях реинтеграцията се оказва неуспешна и месец по-късно то бе върнато в ЦНСТДБУ 3.
През отчетния период в трите социални услуги не са настанявани деца бежанци. Центровете са разположени в една сграда, но на отделни етажи. Всеки от тях разполага с обособени сервизни помещения, кухненски блок, спални помещения, трапезария и зала за занимания. През лятото на 2018 г. със средства, дарени от „Есетере България“ ЕООД – един от най-активните социални партньори на Община град Добрич, се извърши цялостен ремонт на ВиК инсталацията и на санитарните помещения в ЦНСТДБУ 1 и 2 на стойност 65 840, 89 лв. През 2019 г., отново с дарение на „Есетере България“ ЕООД на стойност 150 369 лв., се извърши цялостен ремонт на отоплителната инсталация на сградата, в която са разположени 5 социални услуги. Ремонтът подобри значително условията за живот и намали разходите за топлоенергия. 
Всички деца от ЦНСТ посещават подходящи учебни заведения /училища и детски градини/, съобразени с възрастта и потребностите им. И през 2019 г. за децата от ЦНСТДБУ беше организиран летен отдих на планина и море, а екипите на центровете  осигуриха условия за включването им в разнообразни дейности, занимания и инициативи съобразно индивидуалните им интереси. Проведоха се и групови мероприятия, които благоприятстват обогатяването на социалните умения на децата, стимулират тяхното общуване и дават възможност на специалистите да установят нивото на социалните им компетентности. 
        От пролетта на 2018 г. до края на 2019 г. с децата от трите ЦНСТДБУ се работеше по менторска програма на „Социална чайна” – НПО от град Варна, по проект за изследване на нужди и умения сред децата и младежите, настанени в ЦНСТ в град Добрич. Специалисти от Социалната чайна посещаваха децата ежеседмично и провеждаха с тях разнообразни занимания, развиващи различни социални умения.
През отчетния период трите ЦНСТДБУ получиха и дарения – дрехи,  хранителни продукти, парични средства и индивидуални подаръци от български и чуждестранни НПО. 
Част от персонала – директори, социални работници и психолог, бяха обучени по различни теми, касаещи промените в националното законодателство, изготвяне на задължителна документация и работа с деца с девиантно поведение.
В  Комплекса за социални услуги /КСУ – Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 1, 2, 3 и 4 / се полагат грижи за общо 49 деца и младежи с тежки множествени увреждания, при капацитет 56 места. През 2019 г. в КСУ бяха настанени една девойка от Община Тервел, която вече е реинтегрирана в биологичното си семейство, и едно дете от Помощно училище интернат „Академик Тодор Самодумов“ с. Кранево.
 За децата и младежите, чието здравословно състояние позволява, ДСП – Добрич е издала направления за ползване на подходяща съпътстваща социална услуга – ДЦДУ, ДЦВУ или ЦСРИ, която те посещават по график, придружени от детегледач или социален работник. Център за обучение на деца със СОП посещават 17 деца, 8 от които са на ресурсно обучение. От началото на грипната епидемия в страната и обявеното впоследствие извънредно положение заради разпространението COVID 19, децата не посещават съпътстващи социални услуги и ЦСОП, тъй като всички са с множество заболявания и съществува сериозен риск за техният живот и здраве. 
Храненето на децата и младежите в КСУ се осъществява чрез кетъринг. Закупуването на лекарства, консумативи, почистващи и дезинфекционни материали, особено в условията на извънредно положение, представлява сериозен разход за бюджета на услугата, тъй като всички настанени в центровете деца и младежи са с тежки множествени увреждания.
През 2019 г. Комплексът получи дарения на обща стойност 6 373,32 лева, като най-големият дарител и тук е „Есетере България“ ЕООД, дарило две инвалидни колички за деца и хранителни продукти.
 Поради спецификата на целевата група потребители в социалните услуги ЦНСТДМУ/ЦНСТМУ, експерти от ДХД извършват периодични проверки в услугите. През 2019 г. услугите бяха проверени и от Регионална дирекция за социално подпомагане и Инспекцията по труда, а Фондация „Лумос” проведе две супервизии на персонала на услугите.
Център за обществена подкрепа е предоставен за управление на външен доставчик /БЧК Добрич/. Центърът е с капацитет 25 деца, но през целия отчетен период работи над капацитета си. Той предоставя комплекс от социални услуги, предназначени за деца и семейства, с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители.
И през 2019 г. цялостната дейност на ЦОП към ОС на БЧК – Добрич бе насочена в направленията:
– Социално-административни консултации;
– Подобряване качеството на живот на децата от ЦОП чрез подкрепа на децата и семействата за подобряване на социално-битовите условия на живот и образование; предоставяне на топъл обяд за децата, потребители на Центъра, финансирано чрез  споразумението на ОС на БЧК – Добрич с Австрийския младежки червен кръст;  организиране на различни извънкласни форми за деца и предоставяне на дрехи и учебни пособия.
– Дейности, свързани с превенцията на отпадане от училище: работа с деца, отпаднали или с риск от отпадане от образователната система и с техните семейства и  индивидуална и групова педагогическа работа с децата в ЦОП с оглед овладяване на учебния материал и преодоляване на затрудненията в учебния процес;  
– Превенция на изоставянето – семейно консултиране и подкрепа на рискови социални групи;
– Превенция на насилието – индивидуална и групова работа с деца и родители за подобряване на междуличностните отношения в семейството и преодоляване на  негативни преживявания  на децата;
– Превенция на отклоняващо се поведение – оказване подкрепа на деца, които са застрашени от: отпадане в образователната система и от отклоняващо се поведение в семейството и социума, както и при преместване в други училища.
   	През 2019 г. със средства на БЧК бе извършен цялостен вътрешен ремонт на сградата на ЦОП. По проект на Български младежки червен кръст, за децата от ЦОП  бе организиран детски празник в Центъра за защита на природата и животните по повод 1 юни – Денят на детето.
Децата, потребители на ЦОП БЧК, получиха и дарение от две германски гражданки под формата на дрехи, играчки, лакомства и хигиенни консумативи.
          Център за обществена подкрепа – 2 с  капацитет 30 места.      
          През отчетния период социални услуги в Центъра за обществена подкрепа ползваха 75 потребители, 50 от които сключиха договори през 2019 г. Останалите 25 потребители са с продължен срок за предоставяне на социалната услуга. Специалистите работещи по случаите, извършиха 1048 консултации с деца и техните семейства в следните направления:
– Семейно консултиране и подкрепа – 5 случая; 
– Оценка на родителски капацитет – 1 случай;
– Превенция на насилието и подкрепа на деца, жертви на малтретиране, насилие и неглижиране- 4 случая;
–Превенция на отклоняващо се поведение при деца и работа с деца с отклоняващо се поведение – 3 случая;
– Деинституционализация и реинтеграция – 21 случая;
– Обучения в умения за самостоятелен живот и социална интеграция – 26 случая; 
– Обучения на кандидат-осиновители – 20 семейства.          
С цел подобряване качеството на предлаганите услуги всички специалисти от ЦОП 2 преминаха  обучение на тема „Специализирано обучение на екипи от действащи социални услуги за деца”. Специалисти на центъра участваха и в:
– Дискусионен форум в град Варна на тема: „Деинституционализацията в България – промяна на нагласи, практики и политики”, на който присъстваха и директори на РДСП, ДСП, експерти от Община Варна и Добрич, експерти от ОЗД, специалисти, работещи в социални услуги за деца и представители на Фондация „Лумос”;
– обучение на тема: „ Социално обслужване при предоставяне на социалните услуги за деца и лица – практическа работа по изготвяне на задължителни документи” в КК „Свети Влас”;
– VІІ Национална научно-практическа конференция на тема „Правата на децата и отговорно родителство”, организирана от Община Асеновград и МКБППМН – Асеновград;
– обучителен семинар на тема „Актуални проблеми, свързани с практиката на специалистите, ангажирани в системата на МКБППМН”, организиран от  МКБППМН – Добрич;
– Национален форум „Социални услуги, социално предприемачество и заетост”, организиран от Община град Добрич и НАСО;
– обучение в  гр. Търговище по проект BG05M9OP001-3.011 „Заедно срещу насилието”. 
Във връзка с извършваната оценка на потребностите и предоставянето на качествена услуги, ЦОП работи съвместно с класни ръководители, педагогически съветници, лични лекари, с ОЗД при ДСП гр. Добрич, ЕОПГ по проект „Приеми ме 2015”, МКБППМН и родители. 
   	През отчетния период специалистите на ЦОП проведоха и групови занимания за  потребителите на услугата по повод традиционни български празници. Децата се включиха в изработването на картички за Свети Валентин и Осми март, на мартеници, великденски украси и др. Те участваха и в изложбата „Изкуството, спортът и децата срещу наркотиците”, организирана от МКБППМН, Програма СИНДИ и Превантивно- информационен център по наркотични вещества. 
Дневен център за деца с увреждания  /ДЦДУ/ с капацитет 70 места. 
Предоставянето на услугата „Дневен център за деца с увреждания” цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на деца с различни вид и степен на увреждане, както и подкрепа на техните семейства чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване. Услугата включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за водене на самостоятелен начин на живот. В Центъра работят следните специалисти – педагози, психолози, социални работници, социален педагог, логопед, рехабилитатор, кинезитерапевт, арттерапевт, трудотерапевт и медицинска сестра. На граждански договор продължава работата си психиатър, който целогодишно извършва медицинско консултиране на деца и родители.
През отчетния период ДЦДУ бе със средномесечна заетост на капацитета 69 потребители, от които 63 са обхванати от образователната система, а само едно дете на 8 години не посещава учебно заведение. Сред тези потребители 37 деца са с ментални увреждания; 4 са с двигателни увреждания, 16 – с множествени и 7 – с говорен дефицит. Децата ползват почасови и целодневни услуги. Целодневната група към момента се състои от 14 деца, а децата с увреждания, ползващи почасови услуги, са 50. Дневният център продължава и да транспортира децата – потребители на ДЦДУ, които посещават  ЦСОП „Д-р П. Берон“, със специализиран автомобил. 
През 2019 г. в Дневен център за деца с увреждания беше изграден и пуснат в експлоатация вертикален подемник по проект на Община град Добрич „За моето бъдеще“, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-5.001-0018-С01, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. 
През отчетния период специалисти от ДЦДУ взеха участие в обучения на теми: „Психотерапевтичен подход в контакт с близките на потребителите на социални структури“, „Приобщавашо образование за деца с тежки множествени увреждания“, „Запознаване с новости по Наредба №6 от 09.07.2019 г. отговаряща за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести на дихателната система“, както и в Националния форум „Социално предприемачество и заетост”, организиран от Община град Добрич, НАСО, МТСП и АСП. 
През периода потребителите от ДЦДУ участваха в множество конкурси, като:
– конкурса на БГ Пощи „Най-красиво писмо до Дядо Коледа“, на който децата спечелиха Голямата награда. Те изработиха писмото до Дядо Коледа във формата на къщичка, символизираща социалното заведение, върху която изписаха своите имена.
– конкурса за най-красива коледна картичка, организиран от Община град Добрич, на който ДЦДУ получи колективна поощрителна награда;
– конкурса за оригинални мартеници от рециклирани материали, организиран от Община град Добрич в партньорство с Екоколект АД, на който ДЦДУ бе отличен със Специална награда и Грамота за активно участие, а Недислав Недков Пеев получи индивидуална награда.
По повод празника на Баба Марта потребителите на Дневен център за деца с увреждания изработиха и мартеници, които изпратиха на деца и техни учители в Германия, гр. Берлин, в детското заведение „Laurentius“. Мартеничките бяха придружени от писмо с текст, разказващ за символиката на българската мартеница. Шефството и идеята се реализира със съдействието на г-жа Вяра Иванова, баба на дете от Дневния център. В отговор, ДЦДУ получи благодарствено писмо, снимки на децата, закичени с мартеничките, рисунки и лакомства. 


Приоритетна област 2: Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование за всички деца
Приоритет в осъществяваните от Община Добрич дейности в областта на предучилищното и училищното образование е постигането на достъпно, устойчиво и конкурентно образование и възпитание на децата и учениците.
През отчетния период Община град Добрич продължи да осигурява условия за модерно, качествено образование и възпитание на децата и учениците чрез насърчаване на техните интереси и заложби за достигане на европейските стандарти чрез устойчиво развитие на:
– мрежата от детски градини и училища;
–дейностите по обхвата и привличането на децата в подготвителните групи и на учениците в училище;
	въвеждането и усъвършенстване на системата на делегираните бюджети;

–координацията и взаимодействието между правителствените и неправителствените организации, работещи по проблемите на младите хора;
– актуалните профили, професии и специалности, съобразени с изискванията на младите хора за получаване на образование и с пазара на труда.
Общинската образователна система обхваща 14 детски градини, 6 основни училища, 1 обединено училище, 2 профилирани гимназии, 5 средни училища, 2 професионални гимназии, Спортно училище и Център за подкрепа за личностно развитие – Ученическо общежитие. На територията на Община град Добрич функционират и 4 професионални гимназии към МОН, Център за специална образователна подкрепа, Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование, 2 частни гимназии, 2 колежа и 1 висше училище с изнесено седалище в град Варна. В Общината няма защитени и средищни училища.
През учебната 2019/2020 година в общинските училища се обучават 7 295 ученици, разпределени в 328 паралелки и групи. В 14 детски градини са обхванати 2150 деца от 3- до 6-годишна възраст в 86 групи. Понастоящем целодневно обучение се провежда в 106 групи с 2 344 ученици.
В Община Добрич успешно се прилага информационна система НЕИСПУО на МОН за установяване реалния брой на подлежащите и постъпили в училище ученици. През 2019 г. бяха актуализирани и утвърдени Правила за прием на ученици в първи клас, като същевременно бяха определени прилежащи райони на всяко училище. Ежегодно, до края на м. януари, всяко училище получава списък с подлежащите на задължително обучение в подготвителна група или в първи клас.
В общинската образователна система са застъпени всички профили – хуманитарен, чуждоезиков, природоматематически, технологичен, изкуства и спорт. Приемът на ученици в различните училища се регулира посредством съгласуван от Кмета на Общината и ПК „Наука и образование“ План за прием на ученици след завършено основно образование. През 2019 г. в общинските училища са приети 504 ученици в 21 паралелки при план 636 ученици в 25 паралелки. 
С оглед повишаване информираността на младите хора за достъпа им до качествено образование и за възможностите за избор на професия през 2019 г. Община град Добрич организира и проведе в Младежки център Кандидатстудентска борса с участието на 21 висши училища от страната, образователни институции и фирми и Панорама на средните училища с участието на всички средни училища, професионални и профилирани училища в града и с представители на бизнеса.
През учебната 2018/2019 година, за създаване на условия за личностно развитие на учениците, развитие на техните творчески способности, преодоляване на трудностите при усвояване на учебния материал и осигуряване на допълнително обучение за децата, чийто майчин език е различен от българския, училищата и детските градини участваха в следните Национални програми:
– „Осигуряване на съвременна образователна среда“;
– „Без свободен час“;
– „С грижа за всеки ученик“;
– „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“;
  – „Ученически олимпиади и състезания“.
В детските градини и училищата са сформирани екипи за комплексна педагогическа оценка на деца със специални образователни потребности. С влизането в сила на Наредбата за приобщаващо образование активно се прилагат мерки за осигуряване на приобщаващото образование на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование, като в предоставянето на подкрепата за личностно развитие се включват и специализираните институциите. Общият брой на децата и учениците със СОП за тази учебна година е 214. От тях 157 са на ресурсно подпомагане в детски градини и училища, а 57 са в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.  
С Решение на Общински съвет град Добрич на 01.01.2019 г. общинските детски градини преминаха на делегиран бюджет с цел оптимизиране на  целесъобразното, ефективното и отговорното разпределение и изразходване на бюджетните средства. Преминаването на делегирани бюджети гарантира по-голяма прозрачност при разпределение на средствата между детските градини, а също така стимулира привличането на допълнителни целеви и дарителски средства.
За подобряване на материалните условия на институциите в системата на образованието през 2019 г. Община град Добрич работи по изпълнението на проект „Реконструкция и обновяване на образователна инфраструктура в Добрич“, Оперативна програма „Региони в растеж“, който цели осъвременяване на материалната база и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ДГ № 32 „Зорница“, ЕГ „Гео Милев, ПМГ „Иван Вазов“ и ОУ „Христо Ботев“. 
През отчетния период продължи и работата по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, приет с Решение № 100 на Министерски съвет от 08.06.2018 г. Чрез Информационната система за реализация на механизма към Община град Добрич бяха генерирани и обработени съгласно изискванията 82 докладни записки от директори на учебни заведения. Общият брой деца, за които бяха получени уведомления, че допускат отсъствия по неуважителни причини над допустимото за цялата учебна година, бе 472, като голяма част от тях бяха докладвани почти ежемесечно. Най-много ученици, непосещаващи редовно училище, бяха подадени от ОУ „Панайот Волов”, ПГТОЛП, както и от близките до град Добрич училища в Община Добричка. За всяко дете бе извършена справка в ГРОН относно неговите родители, респективно настойници/попечители, както и относно адресната му регистрация по постоянен/настоящ адрес. До родителите, установени на територията на Община град Добрич, бяха изпратени общо 165 покани за съставяне на АУАН /Акт за установяване на административно нарушение/. За тези, които нямат адресна регистрация в общината, бяха уведомени съответните кметове на общини. В изпълнение на чл. 347 от ЗПУО са съставени и 21 наказателни постановления. Въпреки направеното тревожни са фактите, че голям брой от писмата не достигат до адресатите, като  конкретната бройка на недоставените покани е 97 или 59% от всички изпратени писма, както и че много от родителите са извън България, а децата са поверени за отглеждане на близки и роднини.
В училищата и детските градини се осъществява обща и допълнителна подкрепа. Обща подкрепа за личностно развитие e насочена към развитието на потенциала на всяко дете и ученик. Тя включва: екипна работа между учителите и други педагогически специалисти; допълнително обучение по учебни предмети при условията на ЗПУО; допълнителни модули за деца, които не владеят български език (само за детските градини); допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове; консултации по учебни предмети; кариерно ориентиране на учениците; занимания по интереси; библиотечно-информационно обслужване; грижа за здравето; осигуряване на общежитие; дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение; ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения и логопедична работа. 
Допълнителна подкрепа за личностно развитие е насочена е към деца и ученици със специални образователни потребности (СОП), в риск, с изявени дарби, с хронични заболявания, след извършване на оценка на потребностите. Тя включва: работа с дете и ученик по конкретен случай; психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха, говора, зрението, комуникативните нарушения и при физически увреждания;  осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща среда, технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, методики и специалисти и ресурсно подпомагане.  Допълнителна подкрепа се предоставя въз основа на оценка на индивидуалните потребности  на децата и учениците в риск, децата и учениците със специални образователни потребности, с хронични заболявания и изявени дарби съгласно чл. 187 ал. 2 от ЗПУО. ЕПЛР /екипи за подкрепа за личностно развитие/ се определят със заповед на директора от съответната образователна институция за дете или ученик със СОП /специални образователни потребности/. В състава им участват психолог и/или педагогически съветник, логопед, ресурсен учител/специален педагог, както и други специалисти според индивидуалните потребности на детето или ученика. Екипите се ръководят от определения със заповедта на директора специалист от ЕПЛР. В работата на ЕПЛР на детето или ученика участва родителят, а при необходимост  и представител от съответния регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование. За всяко заседание се води протокол. 
Допълнителната подкрепа се осигурява от:

Педагогически специалисти в образователните институции
институция
Психолози
логопеди
ресурсни учители
специални педагози
социални педагози
педагогически
съветници
ДГ

1




Училища
6
6
10


11
РЦПППО
5
3
20



ЦСОП
1
2

15
2

Общо
12
12
30
15
2
11

В Центъра за специална образователна подкрепа се извършва:
– диагностична, рехабилитационна, корекционна и терапевтична работа с деца и
ученици, за които оценката на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование е установила, че съобразно образователните им потребности може да се обучават в център за специална образователна подкрепа;
– педагогическа и психологическа подкрепа;
– прилагане на програми за подкрепа и обучение за семействата на децата и учениците
Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование извършва:  
– организационно и методическо подпомагане на детските градини и училищата по отношение на предоставянето на допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците; 
–квалификация на педагогическите специалисти във връзка с приобщаващото образование и допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците;
– ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности в случаите, уредени в ЗПУО и Наредбата за Приобщаващо образование.



Приоритетна област 3 – Подобряване здравето на децата 

През 2019 г. училищното и детското здравеопазване в Община град Добрич продължи да се осигурява чрез 39 здравни кабинета /14 в детските градини и 22 в общинските училища и професионалните гимназии/. През отчетния период Община град Добрич осигури по-високи трудови възнаграждения в системата на общинското здравеопазване /11% в ДЯ и 10% в здравните кабинети/ и повиши квалификацията на служителите от тази система, чрез провеждане на обучения с лектори от Карин дом и Фондация „Лумос”.
През отчетния период в областта на детското здравеопазване Община град Добрич продължи да се грижи за 430 деца в 22-те яслени групи, които са разположени в шестте основни микрорайона на града, както и да осигурява здравословна и разнообразна храна на 400 деца чрез Детска млечна кухня. Едновременно с това тя подобри и материално-техническата база на детските ясли в града, като: 
– осигури нови съоръжения в дворовете и по този начин предостави по-красиви и модерни пространства за игра в детските заведения в Добрич; 
– изгради нови огради;
– подмени част от легловата база и обзавеждането на детските заведения;
– продължи подмяната на дограма, оформянето на фасади, подновяването на покривите на сградите и ремонтирането на помещенията с цел подобряване на условията, в които отглеждаме и възпитаваме децата на Добрич.
През 2019 г. Община град Добрич продължи да подкрепя и реализирането на различни здравни програми и проекти на неправителствения сектор, пациентски организации и др. Устойчивото партньорство  на Община град Добрич с ОС на БЧК и фондациите Карин дом, „Ръка за помощ“, „Плюшено мече“ и „Лумос“ намери израз и в организирането и осъществяването на съвместни инициативи.
Едновременно с това за четвърта поредна година Община град Добрич проведе кампанията „Бъди здрав” с разнообразни събития и инициативи: Презентация „Хармония на здравото тяло в гръцкото изкуство” в Художествена галерия, Масов лекоатлетически крос в Парк „Свети Георги”, безплатни профилактични прегледи от различни специалисти; спортно ориентиране за ученици на възраст 12,14 и 16 години от училища на град Добрич; Практикум: „Спешни състояния“ с участието на медицински специалисти от здравни кабинети на училища и детски градини и Приложно колоездене за ученици от ОУ „Ст. Караджа“, СУ „Д. Талев“, СУ „П. Р. Славейков“, СУ „Св. св. Кирил и Методий“ и ПМГ „Иван Вазов“.
По направление „Промоция на здравето и профилактика на болестите“, Общинска програма СИНДИ, бе реализиран спортен празник „Здрави и силни”  с участие на децата от детските ясли и градини, а по Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести бяха проведени кампаниите: „Движението е здраве” и „Деца, изкуство и спорт срещу дрогата”.
През 2019 г. Първичен здравен център към Община град Добрич продължи да работи и обслужва население, което е предимно от ромски произход. Дейността на здравния център цели увеличаване на здравната култура на ромското население, улесняване достъпа му до здравни услуги и институции, както и подпомагане процеса на интеграция на ромите сред българското общество. 
Национална мрежа на здравните медиатори /НМЗМ/ изпълнява следните групи дейности:
– Съдействие при осъществяване на планови имунизации;
– Съдействие при осъществяване на профилактични прегледи;
– Разрешаване на казуси от здравен характер;
– Разрешаване на казуси от социален характер;
– Осъществяване на здравно-информативни мероприятия за превенция на различни заболявания;
– Дейности в областта на семейното планиране и репродуктивно здраве;
– Участие в обучения, семинари и съвместна работа с институции.
Общият брой на предоставените услуги от НМЗМ през 2019 година е 2968. Най-голям е делът на здравните дейности в общността, включващи  организиране на профилактични прегледи и на кампании за имунизации /1008 бр. профилактични прегледи и направени ваксини  на деца за 2019 г./, както и на кампании в областта на репродуктивното здраве, на превенцията и информираността за различни заболявания.
Въпреки постигнатите резултати, е необходимо да продължи работата по следните направления:
– Повишаване на половата и сексуална култура с цел ограничаване ражданията на деца от малолетни момичета;
– Повишаване на здравната култура на ромското население с оглед по-широкото му обхващане по отношение на детските консултации, имунизациите и профилактичните прегледи.
През 2019 г. Община град Добрич сключи Меморандум за сътрудничество за изпълнение на програмата на УНИЦЕФ „Да пораснем заедно. Работилница за родители“.  Тази програма е предназначена за родители на деца от 0 до 4 години. В основата й са залегнали съвременните разбирания за развитието на детето през периода на най-ранното детство и ролята на родителите и семейната среда за разгръщане потенциала на детската личност. Тя дава възможност на родителите да споделят своя опит, знания и притеснения, свързани с отглеждането и общуването с най-малките деца, както и да разширят познанията си за детското развитие и психологическите потребности в най-ранното детство. В края на м. ноември, в изпълнение на Меморандума стартира провеждането на семинари, които включват лекции, образователни филми, презентации, дискусии и работа в групи, подпомагащи изграждането на пространство на доверие и общност, в която родители се чувстват свободни да споделят, обсъждат и да намерят най-доброто решение и подход към своето дете. 
     
Приоритетна област  4: Защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация

Във връзка с разписаните Координационен  механизъм за сътрудничество и координиране на работата на структурите на местно ниво за подкрепа на деца, жертви на насилие или в потенциален риск от насилие и при кризисна интервенция и Координационен механизъм за взаимодействие на заинтересованите институции при работа в случай на деца в риск от ХИВ, хепатит С, хепатит В и сексуално предавани инфекции, в Община град Добрич е създаден мултидисциплинарен екип за подкрепа на деца, жертви на насилие или в потенциален риск от насилие и при кризисна интервенция. Работата на тези екипи е насочена към обединяване на ресурсите и усилията на всички участници за осигуряване на ефективна система за взаимодействие при работа в случай на деца, жертви на насилие или в риск от насилие, и в случаите, при които е необходима кризисна интервенция с оглед гарантиране спазване правата на децата. През 2019 г. мултидисциплинарният екип в Община град Добрич проведе три екипни срещи.
Ежегодно Общински съвет на град Добрич приема Програма за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/. Програмата се актуализира всяка година на заседание на МКБППМН и се допълва с нови дейности и мероприятия съобразно спецификата на противообществените прояви. Съвместно с Детска педагогическа стая /ДПС/ и образователните институции комисията организира и координира социално-превантивната дейност на територията на Общината, разработва програми за ограничаване действието на криминогенните фактори и работи съвместно с органите, имащи отношение към закрилата и защитата на малолетни и непълнолетни.
Организирането и координирането на социално-превантивната дейност и предотвратяването и ограничаването на действието на криминогенните фактори са основни функции и задачи на МКБППМН, регламентирани в ЗБППМН.
Компетентен орган да разглежда възпитателни дела за противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни, и престъпления, извършени от непълнолетни, освободени от наказателна отговорност по чл. 61 от НК, е МКБППМН по настоящия им адрес. Възпитателните дела се разглеждат от състава, определен за всяко дело със Заповед на Председателя на Комисията. Съставът по делото включва правоспособен юрист, двама членове на МКБППМН, протоколчик и член на МКБППМН /обществен възпитател/, който не е член по състава на възпитателното дело за изработване на доклада по чл. 16, ал. 4, т. 2 от ЗБППМН, определен за всеки отделен случай.
През 2019 г. в МКБППМН постъпиха 44 преписки, по които са образувани и разгледани 36 дела с 63 участници. Осем възпитателни дела не са разгледани, тъй като децата и техните родители не живеят на територията на град Добрич. 
	Разграничения по пол: 16 момичета и  47 момчета спрямо 11 момичета и 40 момчета за 2018 г..
	Разграничения по възрастов признак: 20 малолетни и 43 непълнолетни спрямо 16 малолетни и 35 непълнолетни за 2018 г.
	Възпитателните дела са образувани по преписки на: Добричка районна прокуратура – 14, РП – Балчик – 1, Първо РУ на МВР град Добрич – 12, Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – 7, ЦНСТДБУ 3 – 1 и ЧПГТП „Р. Цончев“ – 1. 
	Извършените противообществени прояви се изразяват в: кражби на чужди движими вещи, бягства от дома, физически и психически тормоз, хулиганска проява и управляване на моторно превозно средство без свидетелство за управление.
При образуването и разглеждането на възпитателни дела не се наблюдават проблеми. При издирване и явяване на деца и родители на възпитателните дела дейността на Комисията се подпомага от инспектори ДПС. Децата и родителите се уведомяват своевременно за насрочените възпитателни дела, а материалите се предоставят на техните доверени представители или на адвокатите, ангажирани като защитници. Преди разглеждането на възпитателните дела се събира допълнителна информация относно семейна среда, здравословно състояние, семейни отношения, приятелски кръг и други данни за извършителя /от ОЗД, училище и др./ с цел мерките, които ще се наложат на лицето, да бъдат максимално ефективни.  
 През отчетния период нарушения при процедурите за образуване, разглеждане на възпитателни дела и налагане на възпитателни мерки не са допуснати. Доказателство за това е липсата на предписания от съда и прокуратурата.
През 2019 г. МКБППМН е разгледала повече от едно възпитателно дело само за едно дете. Причините са дефицит на внимание от страна на близките, проблеми в общуването и несъобразяване с правила и норми в учебните заведения и институциите. По този случай Комисията работи екипно със социалните служби, с отдел „Закрила на детето“ и с педагогическите съветници в училище. Усилията бяха насочени изцяло в интерес на детето и целяха намиране и преодоляване на причините, довели до девиантно поведение. 
През отчетния период в Община град Добрич не са констатирани случаи на непълнолетни лица, споделящи идеи или принадлежащи към организации с екстремистки или радикален характер. Няма регистрирани малолетни и непълнолетни, извършващи противообществени прояви и насилие, мотивирано от расова или етническа омраза, както и криминални деяния, извършвани от футболни агитки.
През годината няма образувани и разгледани възпитателни дела за посегателства и увреждане на съоръжения от жп-транспорта и влаковите композиции. 
До м. декември 2019 г. Комисията няма настанени малолетни и непълнолетни в поправителни домове. Само на едно дете е наложена възпитателна мярка по чл.13, ал.1, т. 13 от ЗБППМН /Настаняване във възпитателно училище – интернат/.
Най-често налаганите от Комисията възпитателни мерки през годината са: 
– чл.13, ал.1, т.3 от ЗБППМН – „Участие в психологически консултации, обучения и програми за преодоляване на отклоненията в поведението”;
	– чл.13, ал.1, т.4 от ЗБППМН – „Поставяне под възпитателен надзор на родителите или лицата, които ги заместват, със задължение за полагане на засилени грижи”;
	– чл.13, ал.1, т.5 от ЗБППМН – „Поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател”.
Успехът на посочените мерки се обяснява с индивидуалната работа, извършена с децата и засиления родителски контрол.
	Всички наложени възпитателни мерки се контролират от МКБППМН. Целта на възпитателните дела е децата и техните родители да осъзнаят същността на извършеното деяние и да настъпят положителни промени в поведението на детето.
От 2004 г. към МКБППМН функционира и Информационно-консултативен кабинет /ИКК/, който се намира в сградата на комисията и осъществява индивидуална и групова подкрепа на деца и родители, в това число и на такива с пробационни и условни присъди. Кабинетът предоставя психологически, педагогически, правни и социални консултации, за които са привлечени психолози, юристи от Общината и други специалисти, членове на комисията. Партньори за насочване на деца към Консултативния кабинет са Детска педагогическа стая, Училищни комисии или Отдел „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане“ град Добрич. 
ИКК оказва помощ и подкрепа на деца с проблемно поведение в училище, с девиантно поведение, с наложени възпитателни мерки, деца, настанени в социални и специализирани институции и деца с проблеми при адаптацията и мотивацията за учене, емоционални и поведенчески проблеми. Кабинетът подпомага и родителите на тези деца с психологически консултации, програми и тренинги.
През 2019 г. през него са преминали над 165 деца и родители, педагогически съветници и граждани. Наблюдава се тенденция на увеличаване броя на желаещите да посещават кабинета и да търсят съдействието на специалистите, работещи в него. 
През отчетния период МКБППМН е привела в изпълнение мерките по чл.13, ал.1, т.3 от ЗБППМН – Задължаване да участва в консултации, обучения и програми за преодоляване на отклонения в поведението, спрямо три деца, едно малолетно и две непълнолетни, от които две момчета и едно момиче.
Членове на МКБППМН /инспектори от ДПС/ участват и в планувани специализирани полицейски операции на територията в питейни заведения, дискотеки и интернет клубове на териорията на град Добрич. Целта на тези проверки е спазването на Наредбата за опазване на обществения ред и общинската собственост. През 2019 г. при такива проверки е установено присъствието на девет непълнолетни лица без придружител. В резултат, на родителите са съставени актове за установяване на административно нарушение по Закона за закрила на детето.
Членове на МКБППМН участват и в Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца – жертви или в риск от насилие. До екипа през 2019 г. са постъпили два сигнала за малолетно и непълнолетно лице, като по случаите са съставени протоколи от мултидисциплинарния екип и са предприети съответните мерки  от отдел „Закрила на детето“, Комисията и ДПС. 
През изминалата година продължи и взаимодействието между Комисията и училищата в града. Директорите на училищата съдействат при реализирането и популяризирането сред учениците на различните програми и инициативи на МКБППМН. От своя страна, при подаване на заявки Комисията организира срещи и беседи по проблеми, свързани с противообществените прояви при подрастващите.
Важно значение имат и училищните комисии, които съдействат за установяване на деца в риск или превенция на асоциалното поведение чрез своевременно сигнализиране и за вземане на мерки на училищно ниво. МКБППМН подпомага работата им, като провежда съвместни мероприятия и възпитателни дела по предложение на училищните ръководства и/или им оказва помощ при разработването на годишните планове, при организирането на работни срещи с преподаватели и педагози и при работата с деца с асоциално поведение.
През отчетния период МКБППМН инициира, проведе и/или участва в различни прояви и дейности, свързани с организирането на свободното време на малолетните и непълнолетните, като: 
– Превантивна програма за превенция на асоциалното поведение сред учениците от осми и девети клас във ФСГ „Васил Левски”, по която психолозите към Консултативния кабинет дискутираха и запознаха децата с актуални теми, като „Трафик на хора” и „Проблеми, свързани с отношението на тийнейджърите към проявите на ксенофобия и расизъм”, а Комисията  изработи,  отпечата и разпространи информационни брошури на тема „Какво е трафик на хора ?“; 
– Музикално-поетичен спектакъл „Усещане за любов“ с участието на Бойка Велкова и Ивайло Захариев по повод 14 февруари по творби на световната лирика, драматургия, изобразително изкуство и музика;
–  Кампанията „Дни  на пролетно почистване”, организирана от Община град Добрич, в рамките на която деца, обществени възпитатели и членове почистиха района около сградите на ЦНСТДБУ 1, 2 и 3 и засадиха в двора на социалните услуги храсти и дръвчета, предоставени от Общинското предприятие „Устойчиви дейности и проекти”;
–  Обучителна среща, организирана от Окръжен съд – Добрич, по Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, в която лектори от Окръжен съд – Добрич, ДПС и  МКБППМН запознаха ученици от десети и единадесети клас на ПГВМ „Проф. д-р Георги Павлов“ и ПГТС „М. В. Ломоносов“ с темите: „Хулигански прояви на непълнолетните лица, последици и полицейско задържане“, „Детско насилие“ и „Престъпления извършвани от наркозависими лица“;
– Общинската кампания „Бъди здрав“, която се проведе за четвърта поредна година по повод Световния ден на здравето;  
– Изложбата „Деца, изкуство и спорт срещу дрогата“ по повод Международния ден за борба със злоупотребата и трафика на наркотици, организирана от МКБППМН, ПИЦ и Програма СИНДИ на Община град Добрич. Целта на изложбата бе да ангажира децата със социалния проблем наркомания и те да получат информация за въздействиетона наркотиците върху човешкия организъм, както и за физическите и личностните увреждания, до които те водят. В инициативата участваха 67 деца на възраст от 8 до 18 години от ОУ „Стефан Караджа”, СУ „Д. Талев”, СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ЦНСТДБУ – 1 и 2 и ЦОП – 1 и 2;
 – Волейболен турнир, организиран от Комисията, с децата от Центровете за настаняване от семеен тип за деца без увреждане – 1, 2 и 3, който цели да даде алтернатива за правилното психическо и физическо развитие на подрастващите и да изтъкне предимствата на спорта пред пагубното влияние на наркотиците. В края на турнира децата от центровете получиха тротинетки, футболни и волейболни топки за своето участие.
– Програмата „Лятно училище за тийнейджъри”, по която бяха организирани посещения в Художествената галерия в Добрич, Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 г.”, Центъра за защита на природата и животните, Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”, Първо РУ град Добрич и др.; бяха проведени обучителни модули в РЗИ и МКБППМН и бяха организирани различни спортни и развлекателни мероприятия;
– Традиционният годишен лагер семинар на МКБППМН и ИКК с Клуб „Деца – обучители по превенция на противообществените прояви“. Този семинар е добра практика в работата на Комисията. В основата му стои принципът „Връстници обучават връстници“, чрез който се мултиплицират знания и умения. На семинара през 2019 г. бяха дискутирани темите: „Хулигански прояви на непълнолетните лица и вандализъм“, „Трафик на хора – рисковете пред малолетните“, „Емоционалните проблеми на младите“ и „Корекционно – възпитателните мерки спрямо непълнолетни и малолетни, според ЗБППМН, социални институции в защита на децата“.
– Програмата „Работата на полицията в училищата”, която включва обучителни модули, свързани със запознаването с работата на полицейските инспектори, помощта и грижата, която оказват на децата и техните семейства, правата и отговорностите на непълнолетните, видове престъпления и др. 
– Областен конкурс за есе на тема: „Защо семейството е важно за всяко дете?“, организиран от Младежки център – Добрич и Фондация „Лумос“ и подкрепен от МКБППМН при издванането на сборник с най-добрите творби и използването му в превантивните мероприятия при работата с децата и техните родители.
През 2019 г. по Приоритетна област 4 работи и Превантивно-информационен център /ПИЦ/ по наркотични вещества, който реализира следните дейности и програми:
  – Програмите „Превенция на употребата на наркотици в училищата VІІІ – ХІ клас” и „Рисково поведение в ранното образование І-V клас”;
–  Дългосрочните превантивно-спортни програми „Карате училище” и „Тенис училище”;	
– 5 семинарни обучения с медицински специалисти, педагогически съветници и учители на тема: „Техники за скрининг, ранни и кратки интервенции и насочване към лечение”, „Слушайте детето“, „Рисково поведение в ранното образование“, „Опасности от употребата на наркотични вещества“ и „Тенденции и иновации при разпространение на психоактивни вещества“. 
– 9 работни срещи с ръководствата на училища и с учители за промотиране на Националните програми за превенция и разпространение на наркотични вещества;
– 13 мотивационни интервюта със семейства на зависими и 2 консултации на родители по време на родителски срещи;
– Обучение на 30 медицински специалисти на тема „Агресия – решаване на казуси“;
– Обучение на тема: „Иновации при разпространение на психоактивни вещества“, съвместно с членове на МКБППМН, инспектори от ДПС и служители на Първо РУ на МВР са организирали и 
– Прожекция на филма „Умирай лесно“, първа и втора част, и дискусия за насилието и агресията по пътищата по повод 18 ноември – Световния ден за възпоменание на жертвите от пътно транспортните произшествия, в която участваха над 90 ученици от ХІ клас и техните преподаватели от Професионалната гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленост и от Професионалната гимназия по ветеринарна медицина.


Приоритетна област 5: Отдих, свободно време и развитие на способностите на детето. Детско участие.

През 2019 г. екипът на Младежки център – Добрич /МЦ/ работи активно с децата и младите хора на Добрич, за привличането и включванeто им в живота на общността. Дейностите, които той реализира са насочени към поощряване на изявите и общуването, надграждане на знания и умения и личностно израстване в модерна и безопасна среда.
Основната цел на МЦ е да бъде разпознаваем като място, създаващо:
– среда за подкрепа и свободно общуване в отговор на интересите на децата и младежите;
– условия за реализиране на инициативи в свободното време от и за децата и младите хора;
– лесен достъп до информация и услуги;
– срещи подпомагащи професионалната ориентация;
– неформални обучения на различни теми, повишаващи общата култура в отговор на проблемите засягащи обществото;
– иновативни събития, насърчаващи по-голямо включване на групи с различни интереси, като превенция на социално изключване;
– развитие на творческия потенциал в разнообразни клубни форми, изява на сцена, участие във фестивали,  конкурси, концерти и изложби; 
– организиране на свободното време на децата и младите хора през летните месеци;
– възможности за записване в доброволческа банка или само участие в доброволчески инициативи.   
През януари – декември 2019 г. с цел подкрепа в бъдещата професионална ориентация МЦ:
– организира срещи със специалисти от  Международен космически лагер „Space Camp Turkey – Голяма Наука за Малки Хора“ и НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, в които се включиха 47 деца и младежи с изявен интерес в съответните области.
– проведе Младежка академия и 20 неформални обучения, срещи и дискусии на различни теми, като „Безопасен интернет“, „Свободно време“, „Здравословен начин на живот и хранене“, „Детски труд“, „Депресия“ и др. с участието на 379 деца и млади хора до 18-годишна възраст. Децата и младите хора обсъждаха пълноценното си участие в живота на общността и бяха насърчавани да разбират и приемат различията, да изразяват своите чувства и емоции. Едновременно с това те повишиха своята информираност и познания, имаха възможност да споделят личен опит и впечатления, както и да изградят своя собствена гражданска позиция, насочайки вниманието си и разсъждавайки върху важни моменти от социалния живот. 
– реализира 7 информационни кампании с над 700 души по повод Правата на децата, Международния ден на младежта – 12 август, Световния ден за борба с ХИВ/СПИН – 1 декември, Международния ден на човешките права – 10 декември и др. Целта на кампаниите бе да се провокира активността, да се повиши информираността и да се повлияе върху подобряване качеството на живот. За постигане на по-добър резултат, кампаниите се реализираха на различни места в града, където се събират децата и младите хора, както и в самия Младежки център. Използвани бяха различни интерактивни методи – включване в игри, анкети, въздействие чрез звуково подаване на информация, онагледяване чрез изложби на открито, както и раздаване на флаери, брошури и други специализирани информационни материали. 
– проведе мотивационни срещи, инициирани от Консултативния съвет към Младежкия център или в партньорство със специалисти, участие в които взеха 95 младежи. Част от тях бяха водени от млади хора с интереси в различни области. Те  фокусираха вниманието си върху осмисляне на постижения и факти, които да послужат на децата и младите хора за основа в личностното им изграждане и за придобиване на увереност и значимост; 
– реализира 4 безплатни прожекции на филми с цел организиране на свободното време на децата и младите хора; 
– предостави възможност за изява чрез 4 театрални постановки, артисти в които бяха 40 младежи – участници в двата театрални клуба на Младежкия център. Въвлечени в магията на театъра, те работиха не само по изграждането на сценичните образи, но и по създаването на декорите и подбора на музикалния фон за постигане на нужния ефект и въздействие върху публиката. Техните спектакли събраха аудитория от над 1200 души;
– проведе самостоятелно или съвместно с партньорски организации и институти от града 17 концерта и 21 изложби, които обхванаха над 8850 деца и млади хора. Част от концертите се инициираха от младите хора за младите хора, а изложбите бяха тематично обвързани със значими дати, празници и събития;
– осъществи 6 тематични работилници в сферата на приложното, изобразителното и музикалното изкуство. В тях взеха участие 182 младежи  на възраст до 18 години, включително от ЦНСТ и други уязвими групи.
През отчения период на територията на центъра продължиха да реализират своята дейност 20 клубни форми с общо 380 участника. 
През 2019 г. емблематичната за Младежкия център Програма „Еко лято“ работи с 95 деца. Основният фокус през този сезон беше поставен върху 100-те национални туристически обекта на България, които бяха популяризирани всеки ден чрез презентации и игри. В програмата бяха обхванати широк спектър от развлекателни дейности, които провокираха креативността и двигателната активност на децата и младите хора.
През изминалата година Младежки център – Добрич реализира и следните събития с  международен, национален, регионален и общински характер:
– XXVIII Европейски младежки поп-рок конкурс „Сарандев“;
– XIV Национален конкурс за рисунка – дигитална живопис и графика „Моята България“;
– II Областен научен конкурс „Науката на живо“;
– XVI Общински конкурс за карикатура „Смешното в училище в карикатури“;
– III Областен конкурс за есе на тема: „Какво е за мен щастливото детство?“ в партньорство с Фондация „Лумос“, България.
В тези конкурси взеха участие 390 деца и млади хора до 18-годишна възраст.
Децата и младежите, посещаващи дейностите на центъра, взеха участие в 41 външни национални и международни конкурси и фестивали в сферата на изкуствата, като бяха отличени с множество престижни отличия и награди.  
През 2019 г. изграденият към МЦ Консултативен съвет обнови и разшири своя състав с участието на 16 младежи до 18-годишна възраст, а създадената доброволческа банка разшири своя обхват и привлече нови активни млади хора, като техният общ брой достигна 30 души.
В резултат от всички дейности, реализирани от екипа на Младежки център – Добрич, средата за свободно общуване, стимулираща надграждането на знания и умения, през отчетния период се разви и надгради, а децата и младите хора създадоха нови приятелства и активно развиваха творческите си способности, използвайки пълноценно свободното си време.
По изпълнение целите на настоящия приоритет през 2019 г. продължи да работи и Съветът на децата, който е създаден през 2017 г. по инициатива на Държавната агенция за закрила на детето и е консултативен орган към председателя на тази агенция. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва представители на младите хора от всяка административна област и на децата от уязвимите групи. Съветът дава възможност за обмяна на знания, умения и ценности, както и за взаимодействие с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.
През 2018 г. избраната за представител на Област Добрич Инна Светлинова Куцарова – ученичка в ЕГ „Гео Милев”, инициира и създаде Общински съвет на децата в Добрич с представители на различни училища. Този съвет продължава работата си и до момента. През 2019 г. по негова инициатива в Младежкия център се организира и проведе благотворителен бал с маски и с много игри и забавления. С по-голяма част от събраната сума бяха закупени книги на съвременни автори за Регионална библиотека „Дора Габе“. 
 През м. май/юни 2019 г. Община град Добрич реализира нова процедура по избор на представители на Съвета на децата към Държавна агенция за закрила на детето, в резултат на която бе избрана Елена Христова – ученичка от СУ „Св. Кл. Охридски“. Към момента председател на Общинския съвет на децата е Синтия Назърова от ЕГ „Гео Милев“. 
На 28 май 2019 г. със свое Решение №49-8 Общинския съвет на град Добрич прие Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби. В резултат на популяризирането на тази програма, през отчетния период броят на подадените искания за осъществяване на закрила със стипендии и еднократно подпомагане значително се увеличи с близо 60 % и достигна цифрата 80. През годината еднократно подпомагане получиха 61 ученици, а стипендии – 9. 
И през този отчетен период важно значение за организиране на свободното време и развитието на способностите на децата продължи да има и спортът. В града функционират спортни клубове, секции и школи по хандбал, волейбол, баскетбол, лека атлетика, футбол, карате, бокс, вдигане на тежести, колоездене, художествена гимнастика, ориентиране, бридж, шахмат, тенис на маса, културизъм, конен спорт, плуване, пожаро-приложен спорт и др.
В град Добрич се намира и единственото в областта Спортно училище „Г. С. Раковски”. В него се обучават 163 ученици от V до XII клас, разпределени в 8 вида спорт. През календарната 2019 г. те завоюваха общо 144 медала от международни и държавни първенства, международни и държавни турнири в следните спортове: бокс, борба, вдигане на тежести, лека атлетика, хандбал и художествена гимнастика. Върхови постижения на възпитаниците на училището през отчетния период са:
Международни състезания: 1 сребърен и 1 бронзов медал на Балканско първенство по борба свободен стил;
Държавни първенства и Купа „България”:
– Бокс – 3 златни, 3 сребърни и 21 бронзови медала;
– Борба свободен стил – 3 златни, 6 сребърни и 7 бронзови медала;
– Вдигане на тежести – 6 сребърни и три бронзови  медала;
– Лека атлетика – 1 бронзов медал;
– Хандбал: II място на Държавно първенство за мъже; III място на Държавно първенство за младежи до 19 години и III място на Купа „България“ до 19 години, III място на Купа „България“ за юноши – 14 години, III място на Държавно първенство за деца – 12 години.
Международни и държавни турнири:
– Борба свободен стил – 2 златни, 2 сребърни и 8 бронзови медала;
– Вдигане на тежести – 3 златни, 3 сребърни и  6 бронзови медала;
– Лека атлетика – 4 златни, 2 сребърни  и 6 бронзови медала;
– Художествена гимнастика – 32 златни, 15 сребърни, 4 бронзови медала.   
Община град Добрич съвместно със Сдружение „Училищен спорт, туризъм и младежки дейности – Добруджа“ ежегодно организира и общинския етап на Ученически  игри, които са вписани в Националния спортен календар на МОН. През отчетния период игрите се проведоха съгласно Правилата за организиране и провеждане на Ученически игри за учебната 2018/2019 г. В общински етап се включиха 21 училища, 151 отбора, 1376  ученици. Състезателите премериха сили по следните осем вида спорт: баскетбол, волейбол, хандбал, футбол, лека атлетика, бадминтон, тенис на маса, шахмат. За четвърта поредна година връчването на наградите за успешно класиране в общинския етап стана в присъствието на директори на училища и на учителите по физическо възпитание и спорт, пряко ангажирани с участието на учениците в спортните състезания. През м. май 2019 г. град Добрич бе домакин и на финалните състезания на Ученическите игри по  хандбал за юноши VIII – X клас и волейбол за юноши XI – XII клас.  Безспорен успех бе класирането на второ място на ЧПГ „Леонардо да Винчи“ по волейбол  XI – XII клас  юноши, както и класирането на трето място на отбора по футбол на ФСГ „Васил Левски“ в същата възрастова група. 
На 10 май 2019 г. Община град Добрич и ОП „Спортни имоти“ организираха  и отбелязването на Световния ден  на предизвикателството. Проявата бе предварително популяризирана чрез сайта на Община Добрич и местните медии. В спортната инициатива се включиха над 300 ученици, учители, треньори. След изминаването на предварително определения маршрут всички участници се включиха в томболата, за която Община Добрич осигури волейболни и футболни топки, ракети за бадминтон, раници, хилки за тенис, въженца за скачане. Положителни емоции създадоха тениските,  осигурени от Българска асоциация „Спорт за всички“.
През лятната ваканция Община Добрич и ОП „Спортни имоти“ създадоха отново и организация за безплатно ползване на спортната база от подрастващите.
През изминалата година с финансовата и организационната подкрепа на Община Добрич се проведе и традиционният Лекоатлетически турнир „Лекоатлетите на Добруджа“, в който се включиха  ученици от гр. Добрич и страната.
На 22 октомври 2019 г. Добрич се включи и в инициативата на Българска асоциация „Спорт за всички“ за  отбелязване на Световния ден на ходенето. В проявата участваха над 400 деца и ученици, учители, треньори, спортни клубове, граждани. Община град Добрич осигури 190 награди – волейболни, баскетболни и футболни топки, ракети за бадминтон, хилки за тенис на маса, спортни раници и  тениски, които бяха раздадени чрез томбола. 
През отчетния период и културните институти в града продължиха да предлагат услуги за организиране на свободното време и за развитие на таланта на децата и младежите. Регионална библиотека „Дора Габе“, Регионален исторически музей – Добрич, Художествена галерия – Добрич, Драматичен театър „Йордан Йовков“, Държавен куклен театър „Дора Габе“, Народно читалище „Йордан Йовков-1870 г.“, Народно читалище „Пробуда-1939 г.“, Народно читалище „Романо дром-2002 г.“, Народно читалище „Мевляна-2012 г.“, Народно читалище „Български искрици-2017 г.“, Народно читалище „Добрич – 2017 г.“ организираха премиери, изложби, конкурси, концерти, викторини, литературни състезания и салони, извънучебни часове по проекти, аудиториуми, прожекции и спектакли. В сферата на изкуството в града работят и множество формации, клубове, състави и школи, като Детски хор „Маестро Захари Медникаров”, Арт център „Палитра”, ПФТС „Добруджа”, МШ „Доминанта” и др., , в които младите хора се обучават и развиват своите таланти, дарби и умения. Община град Добрич подпомага техните изяви на наши и международни форуми,  подкрепя техните инициативи, предоставя им сцена и възможност за изява и едновременно с това предлага различни събития, които целят да подкрепят и развият творческите заложби на децата в Добрич. През отчетния период Община град Добрич продължи да реализира: международните форуми „Надежди, таланти, майстори“ и „Фолклор без граници“; Фестивалът на талантите; Националния средношколски конкурс за поезия „Възкресения”; Общинския конкурс за карикатура „Смешното в училище в карикатури”; Цикъла „Дарования“, Детски панаир, Областния конкурс рециатал „За да я има България“, възстановки на традиционни народни празници и обичаи, флашмобове, зумба маратони и комплексни културни програми.  Наред с тях през 2019 г. Община град Добрич осъществи за първи път и: интерактивните образователни игри „За да я има България“ и „За да я има Добруджа“ и шествието „Първите“ по повод 3 март.
В релацията култура – училище и през този отчетен период основно място заеха образователни програми на РИМ – Добрич, Художествена галерия – Добрич, Регионална библиотека, както и образователните концерти на Български камерен оркестър – Добрич, Професионален фолклорен ансамбъл „Добруджа“ и Духов оркестър – Добрич.


