ДЕТСКА ГРАДИНА “ СМЕХОРАНИ”
9700 гр. Шумен, ул. Христо Генчев №6 тел. 887047 e-mail: cdg12@abv.bg

ПРАВИЛА
за работа при защита на деца в риск от насилие
Настоящите правила имат за цел да регламентират организацията както на
дейностите, осъществявани в детската градина, така и правата, задълженията,
процедурите и подходите на работещите в детската градина и на координационния
съвет по превенция и интервенция на насилието и тормоза. Те работят в
партньорство с ДАЗД, отдел „Закрила на детето”, комисията, РУП на МВР, РУОШумен, НПО и други.

Организация на превенция и закрила на деца, жертва на насилие
Чл.1. Оранизацията на дейностите по превенция и закрила на деца, жертва на
насилие или в риск от насилие в Детска градина „Смехорани” се осъществява от
директора с помощта на вътрешна комисия по превенция.
Чл.2. Директорът на детската градина създава със заповед координационния съвет
по превенция и интервенция на насилието и тормоза
Чл.З. Координационният съвет координира:
1.
действията на работещите в детската градина;
2.
взаимодействията на детската градина с родителите и останалите
партньори от социалната среда;
3.
работата на учителите с децата.
Чл.4. КС се състои от петима души.
Чл.5. Заседанията на КС се провеждат два пъти в годината и при необходимост.
Чл.6. Членовете на КС осъществяват дейността си според разпределението на
конкретните си ангажименти, описани в механизъм на МОН. Те разпределят
делегираните им отговорности на заседание в началото на учебната година,
съобразно изработения от тях план за превенция и интервенция - срок и отговорник.

Чл.7. Председателят на КС участва в междуведомствените мултидисциплинарни
екипи на местно ниво.
Чл.8. За всеки случай се води документация, описваща предприетите мерки на ниво
детска градина и последващите действия за възстановяване и укрепване на
физическото и психично здраве на детето, жертва на или в риск от насилие.

Права и задължения на комисията
Чл.9. Право и задължение на КС е да сигнализира и предприема конкретни действия
при установяване на рискове за дете и/или деца жертва на насилие в домашна или
друга среда.
Чл. 10. Членовете на КС познават Мултидисциплинарния механизъм за
взаимодействие при сигнал за дете, жертва на насилие или в риск от насилие,
Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца,
жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция и
Процедура при кризисна интервенция.
Чл.11. КС получава консултиране от отдел „Закрила на детето” за всеки отделен
казус, както и за предприеманите превантивни мерки- с децата и техните семейства.
Чл.12. КС има право да ползва материално-техническата база на детската градина за
информационно осигуряване и администриране на дейността си.
Чл.13. КС изготвя план за дейността си за всяка учебна година. Планът за работа на
КС се утвърждава от директора на детската градина.
Чл.14. В края на всяка учебна година КС представя на заседание на Педагогическия
съвет анализ на дейността си и предлага мерки за оптимизиране, при необходимост.
В началото на учебната година провежда оценка за осигуреността на позитивна и
безопасна среда без наличие на тормоз и насилие.

Права и задължения на работещите в детската градина
Чл.15. Всички работещи в детска градина „Смехорани” имат право и задължение да
сигнализират незабавно при установяване на рискове за дете жертва на насилие в
домашна или друга среда.
Чл.16. Сигналите се подават до директора на детската градина и на: Полиция тел.
166
Национална телефонна линия за деца тел. 16 1 1 1; интернет адрес Nasilie.eu
Денонощна гореща линия за пострадали от насилие юноши и деца тел. 0800 18 876
Държавна агенция за закрила на детето тел. 02 933 90 50
Отдел „Закрила на детето” , Шумен към дирекция „Социално подпомагане”
Чл.17. Телефонните номера и ел. пощи за сигнализиране за дете в риск се поставят
на информационното табло за родителите. Информацията е с постоянен характер.
Чл. 18. Учителите на детските групи се задължават да:

1. работят за повишаване на компетентността на родители и децата за
справяне и преодоляване на насилието и активизиране на
взаимодействието между тях;
2. предприемат незабавни и координирани действия при констатирано
насилие или риск от такова;
3. познават Мултидисциплинарния механизъм за взаимодействие при
сигнал за дете, жертва на насилие или в риск от насилие;
4. познават и прилагат Координационния механизъм за взаимодействие
при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за
взаимодействие при кризисна интервенция.
5. спазват Механизма за противодействие на тормоза и насилието в
институциите в системата на предучилищното и училищното образование
на МОН
Чл.19. Контрол по изпълнението на правилата оказва директорът на детската
градина.
Използвани понятия:
1. „Насилие“ над дете е всеки акт на физическо, психическо или сексуално
насилие, пренебрегване, търговска или друга експлоатация, водеща до
действителна или вероятна вреда върху здравето, живота, развитието или
достойнството на детето, което може да се осъществява в семейна, училищна
и социална среда.
2. „Физическо насилие“ е причиняване на телесна повреда, включително
причиняване на болка или страдание без разстройство на здравето.
3. З. „Психическо насилие“ са всички действия, които могат да имат вредно
въздействие върху психичното здраве и развитие на детето, като подценяване,
подигравателно отношение, заплаха, дискриминация, отхвърляне или други
форми на отрицателно отношение, както и неспособността на родителя,
настойника и попечителя или на лицето, което полага грижи за детето, да
осигури подходяща подкрепяща среда.
4. „Сексуално насилие“ е използването на дете за сексуално задоволяване.
5. „Пренебрегване” е неуспехът на родителя, настойника и попечителя или на
лицето, което полага грижи за детето, да осигури развитието на детето в една
от следните области: здраве, образование, емоционално развитие, изхранване,
осигуряване на дом и безопасност, когато е в състояние да го направи.
6. „Дете в риск“ (според Закона за закрила на детето) е дете:
а) чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски права или
чиито родителски права са ограничени, или детето е останало без тяхната грижа;
б) което е жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго
нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън
семейството му;
в) за което съществува опасност от увреждане на неговото физическо,
психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие;

г) което страда от увреждания, както и от трудно лечими заболявания,
констатирани от специалист;
д) за което съществува риск от отпадане от училище или което е отпаднало
от училище.“
7. (1) „Домашно насилие“ (според чл. 2 от Закона за защита от домашно насилие):
„Домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо,
емоционално или икономическо насилие, както и опити за такова насилие,
принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните
права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са
или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство.
(2) За психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко
домашно насилие, извършено в негово присъствие.

Изготвил : Нели Друмева………….
Председател на Координационен съвет по превенция и интервенция на насилието
и тормоза
Правилата са утвърдени със заповед на директора на ДГ „Смехорани”, гр. Шумен

