
ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

2011г.

1. В длъжностните характеристики на всички учители от учебните и детско
заведение е вписано задължението да информират О „ЗД“ при Дирекция
„Социално подпомагане“ Пирдоп при всяко съмнение за упражнено
насилие над дете – м. ІХ

2. Популяризиране работата на отдел „Закрила на детето“ към дирекция
„Социално подпомагате“ Пирдоп - - м. Х
- Изработени брошури - 200 бр,
- разпространение на предоставени материали от О „ЗД“ за Приемна грижа
- Периодично качване на материали в ел. страница на общината – секция

Комисия за детето
3. 20 ноември - Световен ден на възпоменание за жертвите от пътно-транспортни

произшествия
– проведено мероприятие в училището – викторина за БДП, музикални
изпълнения на тази тематика
- Акция „От теб зависи къде ще стигнеш !!!“ – инициатива на община

Челопеч и Клуб по приложно колоездене със съдействие на РУП Пирдоп –
раздадени брошури на преминаващи през с.Челопеч водачи на моторни
превозни средства.

4. Проект „Училище без агресия“ – м.ноември, декември - Проекта включва
работа на психолози с всички целеви групи
 Практическо обучение на учители на тема:
 Решаване на конфликти /казуси от ежедневието в училище/ – ролята на

учителя при решаване на конфликти, взети решения удовлетворяващи
страните в конфликта

 Управление на гнева

 Беседи и интерактивни игри на теми насилие и агресия между децата в
клас и навън

 Компютърните игри – източник на насилие и агресия
 Телевизията – във филмите, които гледаме има ли насилие и агресия,

отъждествяваме ли се с героите, които ни харесват;
 Отношения в къщи

грижим ли се за домашните си любимци, нараняваме ли ги, когато сме
ядосани;
 как се държим с по-малките си братя и сестри;
 защо се ядосваме, когато родителите ни забраняват нещо, което желаем –
нови играчки, храните, които харесваме и др.
 знаем ли какво е „конфликт“

 Работа с родителите
 Видове агресия



 Начини за разпознаване на първите признаци на насилието и агресията,
техники и похвати, които биха помогнали да се справят в дадена ситуация;
 Как да разговаряме с децата си – „чуваме“ ли децата си, знаем ли какви са
техните нужди и желания;
 Индивидуални консултации с родители

5. Проект „ Лоши, вредни и опасни навици“ – целеви групи – учители,
родители, ученици - януари 2012

 Ученици
 Възрастова група І –ІV клас
 Лоши, вредни и опасни навици
- Колко време говорим по мобилния телефон, с кого говорим, добронамерен

ли е той към нас или е с лоши намерения;
- Компютъра – колко време стоим пред него, има ли установени правила

между родителите и децата, знаем ли с кой разговаряме в скайп / наш
приятел ли е или непознат/, трябва ли да пишем къде живеем и в къщи ли са
родителите ни или сме сами, срещи с непознати от скайп;

- Тютюнопушене – родителският пример, приятелите;

 Възрастова група  V – VІ клас
 Хранителни зависимости
 Зависимост към пазаруване
 Употреба на цигари и алкохол /приятелски кръг, родители/
 Наркотици и хазарт

 Целева група учители – превенция на зависимости, разпознаване на вредните
навици, връзката учител-родител

 Консултации с родители относно зависимостите

 Заключителен хепънинг  „Училище без дрога“ – с участие на психолога от
клиника за наркозависми „Канчелов“ - Цветелина Стойкова, композитора
Росалин Наков

6. Благотворителен концерт за Ради – инициатива на ОДЗ „Х.К.Андерсен“, с
участие на ученици от ОУ „Св. Св.Кирил и Методий“, вокална група
„Средногорски звън“ и родителско настоятелство в ОДЗ за подпомагане
родителите на дете с ДЦП за лечение в Германия.

7. Беседа на д-р Иван Стойнов – акушер-гинеколог с учениците от VІІ клас
относно предпазване от ХИВ/СПИН и други полово преносими болести

Изготвил: Т.Цонкова


