ДЕТСКА ГРАДИНА „ПИНОКИО“ ГР. РУСЕ
ул. „Вискяр“ № 2, Булстат 827144666, тел. 082/ 846 239; 0894716558;
cdg_pinokio@abv.bg

УТВЪРДИЛ:

/п/

ДИРЕКТОР: /Ценка Тодорова/
ЗАПОВЕД: № 0060 / 28. 09. 2020г.

ПЛАН
на комисията за действие при подаден или получен сигнал или
съмнение за дете в риск от насилие или кризисна интервенция
за учебната 20/21 г.
Цел: Подобряване ефективността в работата по закрила на децата на
ниво детска градина и предприемане на бързи, адекватни и
координирани действия за закрила на деца, жертва на насилие или риск
от насилие и в случаите, при които е необходима кризисна интервенция.
Предотвратяване на риска от насилие и намаляване ефекта от
преживяното от детето, намаляване влиянието на травматичния стрес и
ускоряване възстановяването на нормалния ритъм на живот.
1. Избор на комисия за действие при подаден или получен сигнал
или съмнение за дете в риск от насилие или кризисна интервенция.
Срок: 20.09.2020
Отг. лице: директор;
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2. Проучване проблемите на деца, живеещи в неблагоприятна среда
(родител с криминално минало, родител злоупотребявал с наркотици,
алкохол и др.).
Срок: 15.10.2020
Отг. лице: учители по групи;
3. Запознаване на децата с техните права, видовете насилие,
разпознаването им и как да реагират.
Срок: м.10.2020-м. 05.2021
Отг. лице: учители по групи;
4. Запознаване на служителите от детската градина с видовете
насилие, разпознаването им, компетентните органи, които трябва да се
уведомят при съмнение или наличие на такова, целите и задачите при
кризисна интервенция и целевите групи. Действия от страна на
персонала с детето, жертва на извършено насилие.
Запознаване с тел. 116111.
Срок: м. 09.2020
Отг. лице: комисия;
5. Изготвяне и поставяне на видно място в детската градина на
механизми за взаимодействие при сигнал за дете жертва на насилие или
риск от насилие и при кризисна интервенция.
Срок: м.10.2020
Отг. лице: комисия;
6. Въвеждане на дневник за получени сигнали за дете жертва на
насилие или риск от насилие и кризисна интервенция.
Срок: м.09.2020 год.
Отг. лице: комисия;
7. Своевременно информиране на директора при получен сигнал за
дете жертва на насилие или в риск от насилие.
Срок: м.09.2020 г. – м. 05.2021 г.
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Отг. лице: комисия;
8. Подаване на първоначална информация в РУ на МВР и отдел
„Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“.
Срок: .09.2020 г. – м. 05.2020 г.
Отг. лице: директор;
9. Информиране на координатора в РУО –Русе при всеки получен
сигнал и възникнал случай на дете в риск, жертва на насилие или при
кризисна интервенция.
Срок: .09.2020 г. – м. 05.2021 г
Отг. лице: директор;
10.

Извършване на вътрешна проверка при подаден сигнал за

дете жертва на насилие или в риск от насилие.
Срок: .09.2020 г. – м. 05.2021 г
Отг. лице: комисия, директор;
11.

Предприемане на мерки за закрила на пострадало дете и

противодействие на проявите на насилие.
Срок: .09.2020 г. – м. 05.2021 г
Отг. лице: комисия, директор;
12.

Поддържане на постоянна връзка с РУ на МВР и Дирекция

„Социално подпомагане“.
Срок: .09.2020 г. – м. 05.20 г
Отг. лице: директор;
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