СУ ..ХРИСТО БОТЕВ” гр. БУРГАС кв.ЧЕРНО МОРЕ

ПЛАН
за действие при подаден или получен
сигнал или съмнение за дете в риск от
насилие или кризисна интервенция

учебна 2020/2021год.

Приет на заседание на Педагогически съвет от 24.09.2020г.
с протокол № 1

ПЛАН
На комисията за действие при подаден или получен сигнал или
съмнение за дете в риск от насилие или кризисна интервенция в СУ
„Христо Ботев“ гр.Бургас, кв.Черно море за учебната 2020/2021г.

Цел:
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.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 и подобряване ефективността в работата по закрила на децата на
училищно ниво.
1.Избор на комисия за действие при подаден или получен сигнал или съмнение за дете
в риск от насилие или кризисна интервенция.
Срок: м.Х.2020г.
Отг.:Директор
2.Проучване проблемите на ученици, живеещи в неблагоприятна среда (родител с
криминално минало, родител злоупотребявал с наркотици, алкохол и др.).
Срок: постоянен
Отг.: Класните ръководители
3.Запознаване на учениците с техните права, видовете насилие, разпознаването им и
как да реагират. Запознаване с тел. 116111
Срок: постоянен
Отг.: Класните ръководители
4. Запознаване на служителите от училището 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: постоянен
Отг.: Директор
5. Своевременно информиране на директора при получен сигнал за дете жертва на
насилие или в риск от насилие.
Срок: постоянен
Отг.: Целия персонал на училището

6. Извършване на вътрешна проверка при подаден сигнал за дете жертва на насилие
или в риск от насилие.
Срок: незабавен
Отг.: Директор
7. Информиране на РУО-Бургас при всеки получен сигнал и възникнал случай на дете
в риск, жертва на насилие или при кризисна интервенция.
Срок: своевременно
Отг.: Директор

8. Подаване на първоначална информация в РУ на МВР, отдела за „Закрила на детето”
към Дирекция „Социално подпомагане”.
Срок: своевременно
Отг.:Директор
9. Предприемане на мерки за закрила на пострадало дете и противодействие на
проявите на насилие.
Срок: незабавно
Отг.: Комисия
10. Поддържане на постоянна връзка с РУ на МВР и Дирекция „Социално
подпомагане”.
Срок: Постоянен
Отг.: Директор

Превантивни мерки:
> Темата да не се избягва, а да има непрекъсната дискусия, да се насърчават
децата да споделят ситуации на риск, като информират класен ръководител,
родители и близки.
> Да се научат децата да се предпазват и да знаят къде и как да потърсят помощ в
случаи на насилие;
> Среща / разговор с родители на деца в риск.
> Повишаване на чувствителността и информираността по проблема;
> Презентации, дискусии и срещи съвместно с органите на реда, отдел „Закрила
на детето“ и ДПС.

