ОТЧЕТ
на план за действие по реализация на Стратегия за личностно развитие на децата и учениците
през 2018 година
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Стратегическа цел 1. Осигуряване на възможности за равен достъп до образование и подкрепа на личностното развитие в
системата на предучилищното и училищното образование в Столична община
Оперативна цел 1.
Повишаване капацитета на образователните институции /детска градина и училище/ за осигуряване на обща подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците
Изпълнител и
Мерки/Дейности
Изпълнение на дейностите/финансиране
партньори
В голяма част от детските градини и училища
има назначени специалисти – психолози, Дирекция
1. Осигуряване на специалисти в училищата и детските градини за
ресурсни учители, логопеди, помощник- „Образование“
осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно
учители, специални педагози, предоставящи РЦПППО
развитие
допълнителна подкрепа в приобщаването на
деца със специални образователни потребности.

2. Финансиране на извънкласни и извънучилищни дейности,
допълнителни педагогически услуги в образователните
институции

Програма за развитие на физическото възпитание и
спорта по Програмен приоритет 1/ образователни
институции, районни администрации и малки
населени места - 99 проекта от които 67 проекта на
училища/ДГ -14 058 участници и 32 проекта на РА –
81 183 участници:
 проекти на училища и детски градини/
186 160 лв.
- проекти насочени към извънкласни и
извънучилищни дейности в областта на Дирекция „ПИСТ“
физическото възпитание и спорт – 23 проекта
за ДГ; за училища – 24 проекта/ 129 557 лв.;
- проекти насочени към здравно и гражданско
образование,
неформално
обучение
и
социални компетентности, занимания по
интереси подпомагащи учебния процес – 5
проекта за ДГ; за училища – 3 проекта/ 22 514
лв.;
- социална и образователна интеграция – 4
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3. Разширяване на форми и методи за спортни дейности чраз
включване на спортни клубове и оганизации в партньорство с
образователни институции

проекта на ДГ; за училища – 3 проекта и 1
проект на ЦПЛР - Център за изкуства,
култура и образование „София“/ 22 379 лв.
занимания по интереси в свободното време –
програма „Ваканция“ – 3 проекта на училища
и 1 проект на ЦПЛР – „Спортна школа –
София“/11 710 лв.
проекти на районни администрации и малки
населени места/ 96 217 лв.
спорт и туризъм – 16 проекта/ 49 951 лв.
проекти в областта на екологично, здравно и
гражданско образование – 7 проекта/ 19 935
лв.
проекти свързани с със социална и
образователна интеграция на рискови групи –
4 проекта/11 207 лв.
дейности и инициативи за деца и ученици в
свободното време – 5 проекта/ 15 124 лв.
Програмно финансиране – 282 377 лв.

Програма за развитие на физическото
възпитание и спорта по Програмен приоритет 2/
СК, НПО, младежки организации – 54 проекта от
които 39 проекта - спортна дейност/ 13 389
участници; 15 проекта – младежки дейности/
4 924 участници:
 спортни дейности
Дирекция „ПИСТ“
- за „Спорт в училище“, „Движение и
здраве“ – 19 проекта/ 54 282 лв.;
- спорт и туризъм сред младежки общности
– 4 проекта/ 10 136,60 лв.
- здравословен начин на живот сред
възрастните хора; активно включване и
социална интеграция на хора с
увреждания чрез двигателна и спортна
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4. Осигуряване здравните кабинети на всички училища и детски
градини с медицински специалисти през учебната година
5. Участия в проекти, програми, провеждане на обучения с цел
превенция на агресията и насилието в образователните
институции и отпадането от училище

6. Връчване на ежегодни награди на Столична община на

активност – 6 проекта/ 19 292 лв.
емблематични за гр. София спортни
събития – 9 проекта/ 27 465,84 лв.
младежки дейности
насърчаване на икономическата
активност и кариерно развитие на
младите хора – 3 проекта/ 8 798 лв.;
превенция на социално изключване на
млади хора в неравностойно положение –
2 проекта/ 5 546 лв.;
гражданско образование и ученическо
самоуправление – 5 проекта/ 13 764, 20
лв.
здравно образование – превенция на
ХИВ/ СПИН, превенция на зависимости –
4 проекта/11 877,36 лв.
дейности в свободното време на ученици
и студенти – програма „Ваканция“ – 1
проект/ 3 103 лв.

Във всички училища и детски градини са
Дирекция
осигурени медицински специалисти през цялата
„Здравеопазване“
учебна година.
Проведени са 2 обучения за директори на детски
градини на тема „Агресия и функционална
неграмотност. Методика за превенция в детската Директори на
градина –
професионално педагогически детски градини и
тренинг“. Участие са взели 50 директори на училища
детски градини.
Дирекция
Проведено
обучение
на
педагогически „Образование“
специалисти на тема „Агресия и антиагресия.
Теория и насоки за работа“.
На 17.05.2018 г. се проведе награждаване на Дирекция
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директори на училища и детски градини за принос в областта на
образованието

7. Иницииране на награди за постижения на педагогически
специалисти в областта на образованието

общо 42-ма директори на общински училища и „Образование“
детски градини за принос в областта на
образованието. Церемонията се проведе в театър
„София“, като по повод награждаването се
представи спектакълът „Женитба“. С Решение №
237/26.04.2018 г. на СОС са удостоени с
наградата на Столична община в областта на
предучилищното и училищното образование –
статуетка с герба на София и грамота: ДГ № 155
„Веселина“, район „Слатина“, директор Недялка
Кацарска и 91 НЕГ „Проф. Константин
Гълъбов“, район „Възраждане“, директор Вера
Катранджиева. Бюджет на СО – 3 500 лв.
1. Връчване на ежегодната награда „Константин
Величков” за удостояване на учители с
постигнати високи резултати в професионалната
дейност и принос в развитието на българското
образование по повод честването на 1 ноември –
Ден на народните будители, са дадени три
предложения и присъдена награда в категория
„Работа с ученици с изявени дарби” на Валентин
Дойнов – старши учител по биология и здравно
образование в НПМГ „Акад. Чакалов”.
СБУ, РУО София2. По повод честването на 24 май – Ден на
град
българската просвета и култура и на славянската
писменост 37 учители и директори са удостоени
с грамота „Неофит Рилски”.
3. По повод учредяване ежегодна награда „Св.
Иван Рилски” за удостояване на директори за
постигнати високи резултати в професионалната
си дейност по повод честването на 11 май – Деня
на „Св.св. равноапостоли Кирил и Методий“, е
предложена
за
награждаване
Детелинка
Траянова – директор на Държавен логопедичен
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център, София.
4. Удостоени с Годишни награди - 2018 г. на
РУО – София-град, за цялостна дейност и
изключителни
постижения
в
столичното
образование, за образцово изпълнение на
професионалните им задължения и за високи
постижения в предучилищното и училищното
образование педагогически специалисти от
образователни институции на територията на
област София-град, както следва:
1. С плакет за заслуги и принос към столичното
образование – 9 директори на училища.
2. С пластика /Сова/ и грамота за принос към
столичното образование – 9 директори на
училища.
3. С пластика /Сова/ и грамота за принос към
столичното образование – 25 педагогически
специалисти
учители,
заместник-директор,
ръководител „Компютърен кабинет“.
5. Във връзка с присъждане на ежегодната
награда „Сърцето на София” на директор, учител
и ученик от град София номинирани от РУО –
София-град за получаване на наградата са:
- Величка Стойчева – директор на 18.
СУ „Уилям Гладстон”.
- Мария Методиева Генова – главен
учител по английски език във Втора
АЕГ „Томас Джеферсън“.
- Галина Василева Ташева – учител по
класическо пеене, поп и джаз пеене и
музика в 144. СУ
„Народни
будители”.
- Петър Христов Христов – ученик от
XII „а” клас в СМГ „П. Хилендарски”.
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8. Стимулиране с призове и награди за деца в риск, постигнали
успехи в обучението си

9. Подкрепа на добри училищни практики за спортни дейности и
младежко доброволчество. Организиране на тържествена
церемония за връчване на наградите на най-добрите практики,
идеи и проикти

Любослав Николаев Григоров –
ученик от XI клас в СУ „Ген. Вл.
Стойчев”.

Дирекция
Отличени са с призове деца, взели участие в
„Социални
олимпиади в различни образователни предмети.
дейности“
Младежка инициатива – „Най-добра младежка
практика за доброволческа инициатива” –
постъпили 27 проекта, разделени в четири
категории:
- младежки образователни институции/
ученически парламенти; висши училища/
фондации/спортни клубове,
неправителствени организации/ читалища,
инициативи обвързани с общински дейности
Отличени – 10 /десет/младежки инициативи;
- Ученически съвет при ПГФК „Княгиня
Евдокия“ – 2 300 лв.
- Ученически съвет при 1 СУ „Пенчо П.
Славейков“ – 2 300 лв.
Дирекция „ПИСТ“
- Ученически парламент при 22 СУ „Георги С.
Раковски“ – 1 000 лв.
- Клуб „Зелени патрули“ 40 СУ “Луи Пастьор“ –
1 000 лв.
- Ученически съвет при 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“
– 800 лв.
- Ученически съвет към 96 СУ „Лев Николаевич
Толстой“ – 800 лв.
- СУУС „Проф. д-р Дечо Денев“ – 800 лв
- Школа „Училище за зрение на доц. д-р Велимир
Велев към НЧ „Отец Паисий 1930“ – 2300 лв.
- Фондация „Подлезно“ – 800 лв.
- Дневен консултативен център към ПИЦ – 800
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лв.
Финансиране: 12 900 лв.
Конкурс „Най-добър проект за организиране и
провеждане на училищен спортен празник” –
постъпили 22 предложения за участие
Отличени 8 /осем/ идеи на образователни
институции за провеждане на училищен спортен
празник;
- Ученически съвет при 37 СУ ‚Райна Княгина“1 875 лв.
- Ученически съвет при 33 ЕГ „Св. София“ –
1 800 лв.
- 156 ОУ„Васил Левски“ – 1 800 лв.
- СС за ученици с увреден слух ‚Проф. д-р Д.
Денев“ – 1 800 лв.
- 27 СУ „Акад. Георги Караславов“ – 1 400 лв.
- 120 ОУ „Г. С. Раковски“ – 1 300 лв.
- ПГ по фризьорство и козметика „Княгина
Евдокия“ - 1 200 лв.
- 119 СУ „Акад. Михаил Арнаудов“ – 800 лв.
Финансиране: 11 975 лв.
Реализирана тържествена церемония, с
участието на 100 участници, партньори, гости.
Програма "Спорт за всички" - ЦПЛР "Спортна
школа - София"- "Младежка съдийска академия
волейбол"/ Организация и техническо
обезпечаване и обучение на 8 младежи
доброволци; заключителна среща, отчет на
дейности, награждаване на доброволци – 1 000
лв.
Програма "Спорт за всички" - Българска
федерация баскетбол и ЦПЛР "Спортна школа София" - "Младежка съдийска академия –
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баскетбол/Организация
и
техническо
обезпечаване и обучение на 16 младежи
доброволци; заключителна среща, отчет на
дейности, награждаване на доброволци – 1 000
лв.
Официална церемония по връчване на стипендия
на ученици с високи постижения в областта на
спорта от кмета на Столична община по повод 17
май – ден на българския спорт
- 131 стипендии за ученици:
* Ученици, завоювали престижни места на
световни и европейски първенства–стипендия в
размер на 200 лв. /34 ученици/
* Ученици, завоювали престижни места на
Балкански първенства – стипендия в размер на
10. Стимулиране на деца с изявени дарби в областта на спорта – 150 лв. /30 ученици/
връчване на стипендия за ученици с високи постижения в областта * Атлети от Българска параолимпийска
на спорта по повод 17 май – Ден на българския спорт.
асоциация – стипендия в разер на 100 лв. /2
Дирекция „ПИСТ“
Организиране на тържествена церемония за връчване на
атлета/
стипендията от кмета на СО
* Ученици с престижни награди от извън
олимпийски видове спорт – световни,
европейски и балкански първенства стипендия в
размер на 70 лв. /30 ученици/
* Ученици, участвали и завоювали класиране на
международни турнири от олимпийски видове
спорт – стипендия в размер на 50 лв. /35
ученици/
- Плакети/ грамоти
17 000 лв., съгласно Решение № 90/ 22.02.2018 г.
на СОС
11. Стимулиране на учители – връчване на материална награда за Предоставяне материална награда за учители
Дирекция „ПИСТ“
учители по ФВС, извели на призови места ученици на градски и Наградени 114 учители, съгласно Правила за
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национални първенства. Организиране на тържествена церемония условията и реда при предоставяне на
за връчване на наградите на учителите от кмета на СО
материална награда за учители по физическо
възпитание и спорт, извели на призови места
ученически отбори и индивидуални състезатели
в Трети /зонален/ етап – Градско първенство за
гр. София и Четвърти финален етап –
Републикански първенства от Ученическите
игри.
15 000 лева, съгласно Решение № 90/ 22.02.2018
г. на СОС,
Разходвани: 14 900 лева
Финансови награди при следните категории:
 финансова награда в размер на 100 лева –
98 учители
 финансова награда в размер на 120 лева –
4 учители
 финансова награда в размер на 130 лева –
23 учители
 материални/ предметни награди
Неусвоени средства: 100 лева
Таекуондо клуб „Рамус” и Българска Федерация
по таекуондо
 Международен турнир по таекуондо Sofia
Open /3-4/март 2018 г.зала „Арена
Асикс”/4 000 лв., съгласно Договор №
12. Подпомагане участието на деца и младежи в международни
СОА18-РД56-261/ 02.03.2018 г.; награден
Дирекция „ПИСТ“
спортни форуми
фонд,
наем
зала,
медицинско
обезпечаване, осигуряване присъствие на
представители от Общинска полиция с
писмо до дирекция «Сигурност»
Българска

Федерация

по

художествена

10 (43)

гимнастика
 Световна
купа
по
художествена
гимнастика «София 2018» 30 март – 01
април 2018 г. зала «Арена Армеец»;
информационно
обслужване
на
състезанието и телевизионна графика,
музикално оформление, наем, монтаж и
демонтаж на разделителна завеса в зала
Арена Армеец между състезателната и
тренировъчната зона, награден фонд,
транспортна услуга, предоставяне на
рекламна
площ,
безвъзмездно,
за
поставянето на хоругви с посланието на
инициативата,
Чл.
60
от
НПОРИМДЕРДТСО/
над
350
професионални състезатели и 2 000
зрители; 10 000 лв., съгласно Договор №
СОА18-РД56-334/ 27.03.2018 г.
Българска федерация по кънки
 Световно Юношеско първенство по
фигурно пързаляне – 100 участника,
логистична подкрепа
157 гимназия с изучаване на чужд език „Сесар
Вайехо”
 Участие на ученици от 157 гимназия с
изучаване на чужд език „Сесар Вайехо” в
третото издание на GimMUN Ptuj –
международна ученическа конференция
от 17 до 20 март 2018 г. в гр. Птуй,
Словения; 10 ученици на възраст 10-12
клас и един ръководител - 1 000 лева –
транспортна услуга
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22 СУ «Георги С. Раковски»
 Участие на ученици, отбор по лека
атлетика от 22 СУ «Георги С. Раковски» в
Ученическа гимназиада /олимпиада/ в
град. Маракеш, Мароко, 02-09.05.2018 г.;
6 ученици на възраст 10-12 клас и един
ръководител - 1 000 лева – транспортна
услуга
Спортен клуб по гимнастика и стрийт фитнес
„Стрийт Уоъркаут България”
 Домакинство на столицата на кръг от
Световна купа; над 300 младежи,
любители на спорта в градска среда по
стрийт фитнес/ 2 000 лева – награден
фонд
СКГХ «Локомотив» - програма за развитие на
ФВС – 2 958 лв.
 Международен турнир по художествена
гимнастика «Златна купа Локомотив» 745 състезатели от водещи клубове от
България и чужбина
СК Естетическа гимнастика Академик –
програма за развитие на ФВС – 3 080 лв.
 Международен турнир СКЕГГ «София
къп» - 104 младежи - участници от 7
държави
СК «Илинден София» - програма за развитие на
ФВС – 3 325 лв.
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IV-ти международен турнир по джудо
„Илинден – София оупън“ – 730
участвали младежи от 63 СК на
четиринадесет страни

СК по фехтовка – програма за развитие на ФВС
– 2 635 лв.
 «Открит международен турнир – Купа
НСА» - 55 участници от 5 държави
СКЛ «Класа» - програма за развитие на ФВС – 3
031 лв.
 Международен лекоатлетически турнир
«Нови звезди» - 259 участвали младежи
Сдружение «Реванш»
 Международен турнир по футбол «5 на 0»
- включване на 120 младежи – превенция
чрез спорт, алтернатива на употреба на
психоактивни вещества
Съюз на българските автомобилисти
 Международно състезание Еко Рали
България – популяризиране на рали –
спорта с екологични автомобили – 100
участника

13. Организиране на квалификационен семинар на директори на
общински детски градини

Проведен обучителен семинар на тема
„Ефективни техники за комуникация и работа с
родителите, взаимодействие семейство –
образователна институция“ – 27 – 29.03.2018 г. в
гр. Банско
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Оперативна цел 2.
Създаване на координационен механизъм при осигуряване на допълнителна подкрепа на деца и ученици, въз основа на оценка
на индивидуалните им потребности и стимулираща развитието им.
Изпълнител и
Мерки/Дейности
Изпълнение на дейностите/финансиране
партньори
28 за 2017/2018 учебна година
1. Сензорна терапия на деца от аутистичния спектър
РЦПППО
68 деца за 2018/2019 учебна година
2. Кариерно ориентиране на ученици със специални образователни Насочени към професионално образование 72
РЦПППО
потребности
ученици, 39 от тях с подкрепа на ЦСОП
За 2017/2018 учебна година – 890 деца и
РЦПППО
3. Ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални
ученици.
Детски градини
образователни потребности
Към декември 2018 г. за учебната 2018/2019
Училища
учебна година – 874 деца и ученици
2120 помощни средства, раздадени на
семействата на деца с увреждания.
РЦПППО
4. Банка за помощни срества за деца с увреждания
Консултации от английски ерготерапевти на над НПО
50 деца.
Проведени следните дейности:
- тйрнир по народна топка
СО
-спортно събитие „Парка на децата, свободата да
5. Адаптиран спорт за деца и ученици със специални
РЦПППО
спортуват“
образователни потребности
Детски градини
- баскетболен турнир „Заедно можем“ в
Училища
партньорство със „Спешъл олимпикс –
България“
6. Трудотерапия и ателие за полезни умения за младежи с
Ателие за изработване на декоративни свещи – РЦПППО
иннтелектуални затруднения
съвместно с НАРУ
НПО
7. Извършване на транспортна услуга за превоз на деца от
подготвителните групи и ученици от 1 до 8 клас от кв.
Транспортната услуга се извършва и финансира Дирекция
„Факултета“ до три приемни училища - 67 ОУ и 136 ОУ – район от д-я „Образование“ в размер на 160 000 лв.
„Образование“
„Възраждане” и 66 СУ – район „Овча купел”
8. Извършване на контрол по качеството на предоставяните
Със Заповед № СОА18-РД09-717/18.07.2018г. е ДАЗД
социални услуги за деца, съгласно изискванията на Наредбата за приета Рамка за качеството на социалните АСП
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критериите и стандартите за социални услуги за деца

услуги, предоставяни от външни доставчици в Дирекция
Столична община.
„Социални
В съответствие с издадена заповед на кмета на дейности“
Столична община за извършване на планови
проверки в заведения за социални услуги за
деца и младежи, по график са извършени 16
планови проверки, за които са издадени доклади
с препоръки.
Извършени са проверки от Държавна агенция за
закрила на детето , Инспектората към Агенция за
социално подпомагане и Комисия към
омбудсмана.
Във всички социални услуги за деца и младежи
9. Разработване и реализиране в социалните услуги на модули за са разработени и се
прилагат обучителни
обучение в практически умения, според разписаните
модули, съобразно разписаните индивидуални Дирекция
индивидуални оценки на потребностите и индивидуални планове планове за действие, които включват ателиета по „Социални
за действия на децата и младежите.
моделиране, готварство, рисуване, приложни дейности”
изкуства. Децата и младежите се включват РДСП
спрямо възможностите си в битовите задачи в НПО
социалната услуга, като така се цели да се
създават самостоятелни навици за живот.
Деца, посещаващи услуги в общността и деца от
резидентни социални услуги са посещавали през
годината развлекателни мероприятия – цирк,
театър, кино.
10.Изграждане на нагласи за пълноценен живот на деца и
Организирани са тържества за отбелязване на Дирекция
младежи, настанени в социални услуги на територията на
годишнини от създаването на центрове.
„Социални
Столична община, чрез изготвяне на месечни и годишни планове Взето е участие на деца и младежи в честване на дейности”
за осъществяване на социални и културни мероприятия, и други традиционни празници, както и в тематични РДСП
извънкласни училищни дейности.
дискусии по повод отбелязване на национални НПО
празници.
Някои от децата участват в занимания по
музикотерапия и/или хипотерапия.
Организирани са екскурзии и почивки на
15 (43)

планина и на море.
Деца от арт ателие на Сдружение „Прегърни ме“
са взели участие в творческа ваканция в гр.
Трявна през месец декември 2018г.
11. Продължаване функционирането на мобилни услуги за работа
Дирекция
Целогодишно работят мобилни екипи за
на терен при деца в риск, превенция на отпадане от училище,
„Социални
директна работа на терен с деца и родители от
психологическо консултиране и мотивиране на родителите им за
дейности”
уязвими групи.
отглеждане на детето в семейна среда.
НПО
За повишаване на родителския капацитет, както
и психологическа подкрепа и мотивиране на
отглеждането на децата в семейна среда, се
извършват консултации в
Центровете за
обществена подкрепа.
В Комплексите за интегрирани социални услуги
се извършва правна помощ на ползвателите,
12. Превенция на изоставянето на деца в риск чрез създаване на
медицинска консултация и превенция на ранната Дирекция
условия за подкрепено временно кризисно настаняване на
бременност и изоставянето на деца.
„Социални
родителите на деца в риск от изоставяне, психологическа
В Центровете за временно настаняване се дейности”
подкрепа на семейството.
настаняват родители и деца в тежко социално
положение, а майки с малки деца се настаняват в
Звено „Майка и бебе“. С настанените възрастни
работят психолози и социални работници за
психологическа подкрепа, както и в насочването
им към конкретни мерки и действия за излизане
от социална изолация.
Медиаторите работят приоритетно на терен. Те Дирекция
13. Привличане на обществени медиатори – хора от целевите
са профилирани в три направления: ромски, „Социални
общности за работа с деца от уязвими групи и техните семейства. младежки и здравни медиатори за работа с дейности”
различни уязвими групи.
НПО
Съвместно с граждански организации дирекция Дирекция
14. Провеждане на мотивационни обучения на персонала в
„Социални услуги за деца и възрастни“ „Социални
социалните услуги за деца и младежи на територията на
организира Форум за обсъждане на резултатите дейности”
Столична община, обмяна на опит и международни практики.
от провеждането на социалната политика в НПО
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15. Партньорства и съвместно прилагане на механизми за ранно
разпознаване на риска сред целевите групи с НПО,
специализирани в сферата на социалното изключване.

16. Участие в регионални, национали и международни спортни
събития и форуми от деца в риск.

София,
успешните
модели
и
предизвикателствата.
Проведено е обучение на директори и служители
от социални услуги на тема „Повишаване на
капацитета на служителите в сферата на закрила
на детето, социалните услуги и социално
подпомагане“, организирано от Агенция за
социално подпомагане.
Проведено е обучение на служители на
тема: „Специализирано обучение на екипи от
действащи
социални
услуги
за
деца“,
организирано от Агенция за социално
подпомагане.
Взето участие на представители от Заведенията
за социални услуги в международни семинари.
Специалисти от екипите на социални услуги са
се включвали в дискусии по теми, свързани с
работата с деца и младежи в риск.
Съгласно
подписано
споразумение
за
сътрудничество между Столична община и
граждански организации за постигане на
социална закрила и включване чрез социални
услуги са изградени добри практики на
взаимодействие. Към споразумението през 2018
г. са се присъединили още граждански
организации.
През месец ноември 2018г. деца от центрове за
настаняване от семеен тип взеха участие в
Национален турнир "Спортът достъпен за всички
деца", с три сребърни медала по футбол, един
сребърен медал по лека атлетика, един бронзов
медал по тенис на маса.
В проведен турнир по шах от 132 СУ "Ваня
Войнова" има спечелено второ място.

Дирекция
„Социални
дейности”
НПО
ДСП

Дирекция
„Социални
дейности”
НПО
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17 Организиране на спортни събития за деца в неравностойно
положение, деца със СОП и деца в риск в партньорство с НПО и
спортни клубове

Участие в тенис турнир, организиран от 113
СОУ ”Сава Филаретов”.
Участие в дисциплини плуване и волейбол на
деца и младежи, настанени в социални услуги по
проект „Подай ръка, бъди различен в спорта“.
Младежи участват в юношеския отбор на ФК
„Септември“.
Деца и младежи участват в групи по народни
танци.
- Фондация „Музейко“ - организиран и проведен
фестивал AdventurKids за младежи със зрителни
увреждания – 1 200 участника/ програмно
финансиране – 2 788 лв.
- Фондация "Хоризонти" - "Възможности за
социално включване на младежи със зрителни
увреждания, чрез спорт и туризъм"; реализирани
туристически преход, състезания по народна
топка, шах, табла, канадска борба и др. – 30
участника/ програмно финансиране – 2 758 лв.
- Българска асоциация за рекреация и туризъм
/БАРТ/ - "Социална ангажираност за равен
достъп" – проведени обучения за 30 младежи/ Дирекция „ПИСТ“
програмно финансиране – 2 705 лв.
- Национална асоциация на хора с придобити
увреждания /НАХПУ/- Обучителен семинар и
спортна инициатива с включени образователни и
туристически дейности, насочени към младежи с
увреждания
–
32
участника/програмно
финансиране – 2 642 лв.
- СУУУС „проф. д-р Д. Денев“- „Ваканция с
плуване“ - реализирани обучения по плуване за
10 ученици с увреден слух/ програмно
финансиране – 2 920 лв.
- Алианс на трансплантираните е оперираните 18 (43)

„Бъдеще за всички” „Играй с мен”- проведени
спортни дейности /тенис на маса, бадминтон,
шах, табла, дартс/ на хора с трансплантирани
органи и диализирани лица, пациенти в
неравностойно положение от всички възрастови
групи, в специално разработена за тях програма
за социална, физическа активност/ програмно
финансиране – 3 183 лв.
- Фондация „Помощ на лица с проблеми в
развитието” - активно включване на 10
участника в групови спортни занимания на деца
и
младежи
с
увреждания/
програмно
финансиране – 3 407 лв.
- ЦСОП „Проф. дпн Георги Ангушев“ "Адаптиран футбол и интеграция на ученици със
специални образователни потребности в ЦСОП“
реализирани
обучения;
адаптирана
тренировъчна програма по футбол за 20 деца със
СОП с включване на децата във футболен отбор
към ЦСОП/ програмно финансиране – 2 915 лв.
- Юнайтед крикет клуб "София" - Национален
шампионат по крикет на маса за деца със
специални образователни потребности
- 60
участника/ програмно финансиране – 900 лв.
- Спортс Мениджмънт България - Официална
церемония по изпращана на Отбора на
надеждата в Световното първенство по футбол
за бездомни хора в Мексико Сити – 300 лв.
Колективни видове спорт - 30 СК; баскетбол,
СОС
волейбол, хокей на лед, водна топка, футбол.
Фондация „София
18. Финансиране на проекти за развитие на детско-юношеския
Индивидуални видове спорт - 29 СК; джудо,
– Европейска
спорт и стимулиране на деца с изявени дарби в областта на спорта борба, самбо, кеч, сумо, бокс, художествена
столица на спорта“
гимнастика, плуване, спортна стрелба, фехтовка, Дирекция ПИСТ
бадминтон, гребане, карате, конна езда, тенис и
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таекуондо.
Включване в устойчиви форми на спорт.
Участие в международни турнири и младежки
състезания - подготовка на лагери, държавни и
международни участия, осигуряване на екипи и
спортни пособия – лицензирани 59 СК, с
включване на 2 109 участника/ програмно
финансиране – 792 781 лв.

19. Обучителен семинар на директори и психолози, работещи в
общинските детски градини по порект „Общуваме с надежда и
доверие за развитие на детските градини“

Проведен обучителен семинар на тема
„Представяне на резултатите, същността и
начините за прилагане на авторска методика за
определяне на общите и специфичните
особености в развитието на децата от детска
градина“ – проведен 14 – 16.11.2018 г. в гр.
Сандански

Дирекция
„Образование“

Оперативна цел 3.
Общинските центрове за подкрепа на личностното развитие – ефективен модел за прилагане на принципите за приобщаващо
образование
Мерки/Дейности
1. Форуми – обучения, методически и работни срещи между
центровете за подкрепа за личностно развитие и експерти от
Столична община, РУО София-град и РЦППП

2. Квалификационни дейности за преподавателите от общинските
центрове за подкрепа за личностно развитие; методическа
подкрепа за ефективно реализиране на дейности по
приобщаването;
3. Кандидатстване с проекти по национални и оперативни

Изпълнение на дейностите/финансиране

Изпълнител и
партньори

Проведени работни срещи с експерти от
ЦПЛР Център за
Дирекция
«Образование»
и
Дирекция
изкуства, култура и
«Превенция, интеграция, спорт и туризъм» на
образование
Столична община по въпросите на подкрепата
„София“ и Спортна
за личностно развитие и текущи въпроси в
школа „София“
работата
Квалификационни дейности за преподавателите ЦПЛР Център за
от ЦПЛР ЦИКО «София»: обучения за работа с изкуства, култура и
родители, работа с деца (в контекста на
образование
приобщаващото образование), придобиване на „София“ и Спортна
ПКС, участия в семинари, конференции
школа „София“
ЦПЛР ЦИКО „София“ и ЦПЛР СШ „София“ – ЦПЛР Център за
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програми и програми на СО за разширяване на възможностите за
дейности за подкрепа процеса на приобщаване и събития за изява
на интересите, способностите и постиженията на децата и
учениците от Столицата

кандидатстване с проекти по Програма за
изпълнение на Стратегия за развитие на
физическото възпитание и спорт на Столична
община. Партньорство в проекти с НПО.

изкуства, култура и
образование
„София“ и Спортна
школа „София“

4. Участие в проект „Урбакт-II“ на Столична община – превенция
на ранното отпадане от училище чрез дейности по интереси

Активна работа през 2018 и 2019 година между
институциите в посока прилагането на
цялостни и ефективни политики за превенция
на ранното отпадане от училище. Партньорство
на Центровете за подкрепа за личностно
развитие с училищата: 40 Средно училище
„Луи Пастьор“, 92 Основно училище „Димитър
Талев“, детските градини: Детска градина 59
„Елхица“ и Детска градина 197 „Китна
градина“, Асоциация „Родители“;

ЦПЛР Център за
изкуства, култура и
образование
„София“ и Спортна
школа „София“,
партньорски
детски градини и
училища

5. Празнуваме заедно "Цикъл Именни дни" - от Димитровден до
Еньовден; български традиционни празници и такива, в които
участват деца

Дейностите са реализирани във филиалите
„Лозенец“ и „Бели брези“ в периода януаридекември 2018 година

ЦПЛР Център за
изкуства, култура и
образование
„София“
ЦПЛР Център за
изкуства, култура и
образование
„София“

Участия в концерти и мероприятия на
6. Дейности в контекста на Българското председателство на съвета творческите формации на ЦПЛР ЦИКО
на ЕС
„София“ по повод Българското
председателство на съвета на ЕС
От месец февруари 2018 – май 2018 година
7. Провеждане на ученически игри по места – районни, градски,
Бяха подготвени отбори по следните видове
ЦПЛР Спортна
зонови
спорт: бадминтон, баскетбол, волейбол, футбол,
школа „София“
лека атлетика и хандбал. Отборите участваха на
районно, градско и национално ниво.
8. Пролетни турнири по плуване за СШ „София“ за район
За районите Младост и Дружба – 26-28 март
ЦПЛР Спортна
„Младост“, район „Дружба“ и район „Триадица“
2018 г. в басейна на 145 ОУ;
школа „София“
За район „Триадица“ – 14.03.2018г.
9. Празнични мероприятия по случай 80-годишния юбилей на
Участие в празничната програма с артЦПЛР Център за
район „Надежда“ на Столична община
инсталация с 60 метрово платно с детски
изкуства, култура и
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10. Провеждане на дейности в областта на гражданското и
глобалното образование; междукултурно учене;
11. Квалификационни състезания за излъчване на участници в
национален ученически шампионат по спортна и художествена
гимнастика – зона София в партньорство с МОН и БАСУ

12. Провеждане на национален ученически шампионат по
спортна и художествена гимнастика – зона София в
партньорство с МОН и БАСУ

13. Турнир по плуване за „Купата на СШ „София“
14. Преглед на творческите форми на ЦПЛР Център за
изкуства, култура и образование „София“

15. Годишни продукции на творческите форми на ЦПЛР
Център за изкуства, култура и образование „София“
16. Отличаване на постиженията на децата, учениците и
учителите- участници в дейностите на центровете за подкрепа

рисунки „Визия за Надежда“, изложба с детски образование
рисунки, музикална програма с изява на всички „София“
формации на ЦПЛР ЦИКО „София“
ЦПЛР Център за
Сформиране на Младежки съвет към ЦПЛР
изкуства, култура и
ЦИКО „София“, провеждане на дейности и
образование
кампании на младежкия съвет.
„София“
Дейността е реализирана по план през месец
април 2018г.

ЦПЛР Спортна
школа „София“

Дейността е реализирана по план през месец
май 2018г.

ЦПЛР Спортна
школа „София“;
Министерство на
образованието и
науката и
Българска
асоциация спорт за
учащи

Дейността е реализирана по план през
периодите: 17-18 май 2018г. – 3-6 клас (216
деца)

ЦПЛР Спортна
школа „София“

Самостоятелни творчески продукции на
школите по изкуства към ЦПЛР ЦИКО
„София“ в периода май-юни 2018г.

ЦПЛР Център за
изкуства, култура
и образование
„София“

Традиционни годишни концерти на
творческите формации от филиалите
„Лозенец“, „Бели брези“, „Ботунец“ и
„Надежда“
ВТФ „Врабчета“ – два спектакъла, реализирани
в Театър „София“ – май 2018г.
Връчени грамоти за отлично представяне и
големи постижения на децата от всички школи

ЦПЛР Център за
изкуства, култура
и образование
„София“
ЦПЛР Център
за изкуства,
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за личностно развитие - връчване на грамоти за отлично
представяне, големи постижения и особени заслуги

17. Провеждане на проучване на нуждите, интересите и
удовлетвореността на участниците в дейностите на центровете
за подкрепа за личностно развитие

18. Представяне на работата на отделенията по различните
видове спорт пред родители
19. Турнир по акробатика по случай денят на детето
20. Турнир по хандбал „За купата на СШ“София“

21. Празнуваме 1 юни – денят на детето; концерти и творчески
работилници
22. Летен градски лагер 2018 г.

на Центровете – май – юни 2018г.

Заключителни
родителски
срещи
и
мероприятия с родителите, по време на които
бяха отразени удовлетвореността на децата и
техните семейства;
Брой
подадени
заявления
децата
да
продължават заниманията си в дейностите на
Центъра
Анкетиране на родителите за техните интереси
за разкриването на допълнителни дейности във
филиалите на Центъра
Вътрешните състезания по 9 вида спорт бадминтон, баскетбол, волейбол, футбол, лека
атлетика, хандбал, плуване, спортна и
художествена гимнастика бяха представени
пред родители в заложения период
Дейността е реализирана през месец юни 2018
година в ЦСКА
Турнирът по хандбал е проведен в зала АСШ
„ЦСКА“ през месец юни 2018 година
Включване на творческите формации на ЦПЛР
ЦИКО „София“ в мероприятия, посветени на 1
юни – денят на детето
Реализиране на летен лагер в три от базите на
Центъра – Надежда, Лозенец, Бели брези
Участват 340 деца в периода: 01.06 – 15.07.18

култура и
образование
„София“ и
Спортна школа
„София“
ЦПЛР Център
за изкуства,
култура и
образование
„София“ и
Спортна школа
„София“

ЦПЛР Спортна
школа „София“
ЦПЛР Спортна
школа „София“
ЦПЛР Спортна
школа „София“
ЦПЛР Център
за изкуства,
култура и
образование
„София“
ЦПЛР Център
за изкуства,
култура и
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образование
„София“
Провеждане на занимания по спортове в
периода: 15.06-15.07.2018г:
Плуване през ваканцията в басейните в
следните училища: 22 СУ, 153 СУ, 145 ОУ
ЦПЛР Спортна
23. Провеждане на занимания по спортове през ваканцията
Баскетбол, волейбол и подвижни игри: Спортна школа „София“
зала „Триадица“
Лека атлетика: Стадион „Васил Левски“ и
Борисова градина
ЦПЛР Център
за изкуства,
24. Провеждане на Конкурс за творба - пластична живопис на
Дейността не е реализирана поради липса на
култура и
тема „Чудният свят на природата“; изложба
финансови средства и недостатъчно спонсори
образование
„София“
ЦПЛР Център
Дейността не е реализирана поради съвпадение
за изкуства,
на мероприятието с други дейности,
25. Панаир на занаятите – празнуваме деня на София
култура и
организирани от Центъра по случай началото на
образование
учебната година
„София“
ЦПЛР ЦИКО „София“ и ЦПЛР СШ „София“
Разработване и разпространение на рекламни
ЦПЛР Център
материали между родители и потенциални
за изкуства,
26. Провеждане на кампания за популяризиране дейността на
участници в дейностите на Центъра
култура и
общинските центрове за подкрепа за личностно развитие;
Срещи на преподавателите с родителите по
образование
привличане на нови участници от различни целеви групи в
групи
„София“ и
дейностите на ОЦПЛР; привличане на партньори
Информационни кампании в социалните
Спортна школа
мрежи, поддържане на канали в социалните
„София“
мрежи
Актуализация на уеб-сайтове
Провеждане на дни на отворените врати в
ЦПЛР Център за
27. Провеждане на дни на отворените врати в ЦПЛР Център за
периода 01-10.10.2018г. – опознаване на
изкуства,
изкуства, култура и образование „София“
школите на Центъра, Провеждане на
култура и
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прослушвания на деца за танцовите,
театралните и вокалните формации в периода
15.09.-01.10.2018г.

образование
„София“
ЦПЛР Център за
изкуства,
култура и
образование
„София“ и
Спортна школа
„София“
ЦПЛР Център за
изкуства,
култура и
образование
„София“ и
Спортна школа
„София“
ЦПЛР Център за
изкуства,
култура и
образование
„София“ и
Спортна школа
„София“

28. Срещи с родители, представяне на добри практики в
работата на центровете за подкрепа за личностно развитие

Срещи с родителските настоятелства на ЦПЛР
ЦИКО „София“ и СШ „София“ във връзка с
началото на учебната година, презентации с
работата и успехите на творческите формации
с цел популяризация на дейността, привличане
на нови родители

29. Актуализиране на информационна карта за услугите в
подкрепа на личностното развитие на децата и учениците от
София

ЦПЛР ЦИКО „София“ и ЦПЛР СШ „София“:
Актуализирана информационна карта на
услугите

30. Актуализиране на база-данни за децата, участници в
дейностите на общинските центрове за подкрепа за личностно
развитие и техните образователни нужди

Актуализирана база-данни на децата
участници в дейностите на ЦПЛР ЦИКО
„София“ и СШ „София“ за подкрепа за
личностно развитие и техните образователни
нужди

31. Квалификационни състезания по плуване за излъчване на
участници в Национален ученически шампионат по плуване –
зона София

Квалификационните състезания са проведени
в басейните: 144 СУ, 145 СУ и 131 СУ – район
Младост; 150 ОУ – район Дружба; 153 СУ –
район Надежда; 22 СУ – район Триадица

ЦПЛР Спортна
школа „София“

Реализирани премиерни спектакли на
формациите „Врабчета“, „Смехурко“, „Театър
и традиции“, „Ювенес“

ЦПЛР Център за
изкуства,
култура и
образование
„София“

32. Премиерни спектакли на творческите формации –
музикални и театрални групи
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33. Провеждане на Национален ученически шампионат по
плуване – Зона София в партньорство с МОН и БАСУ

Състезанието е проведено в плувен басейн на
97 СУ на 04 и 05 декември 2018г.

ЦПЛР Спортна
школа „София“;
Министерство на
образованието и
науката и
Българска
асоциация спорт
за учащи

3 концерта на творческите формации от
филиалите „Бели брези“, „Лозенец“ и
ЦПЛР Център за
34. Преглед на творческите форми на ЦПЛР Център за
„Ботунец“
изкуства,
изкуства, култура и образование „София“ (тематични
8 продукции на школите по инструменти към
култура и
продукции); Представяне на работата с деца с изявени дарби
Центъра
образование
3 премиерни спектакъла на ВТФ „Врабчета“ и „София“
ТС „Смехурко“
1. Проведено обучение, организирано съвместно МКБППМН към
с дирекция „Сигурност“ и СУ „Св. Климент СО
Охридски“ и награждаване на ученици,
35. Провеждане на събития в Дом на Европа, насочени към
класирани в конкурс за есе и рисунка – м.
запознаване с правата на детето
февруари.
2. Организирано събитие в район „Слатина“ на
тема „Опознай Европа“ с участието на 100
ученици и 50 специалисти – м. ноември.
Проведен в Дом на културата „Искър“ с МКБППМН към
36. Организиране на фестивал за толерантността
участието на ученици от пет столични района – СО
м. април.
37. Провеждане на спортни събития:
1. Проведени са спортни събития в район
- за повишаване физическата активност на учениците в
„Възраждане“.
училище;
2. Проведен турнир под надслов: „За
МКБППМН към
- за ученици съвместно със спортни клубове;
здравословен и модерен начин на живот“ – м.
СО
- традиционен футболен турнир под надслов: „За здравословен юни
и модерен начин на живот“

26 (43)

Проведено в Столична община обучение на
МКБППМН към
секретарите на МКБППМН към районните
СО
администрации – м. март.
39. Провеждане на обучение на МКБППМН от Превантивно- Обучение на секретарите на МКБППМН към
информационния център към СО по европейските стандарти за районните администрации от ПИЦ по ПН към
качество на превантивните програми – универсална,
СО, организиране на беседи по училищата с
индикативна и селективна, организиране участие на ученици в: представител на отдел „Наркотици“ към СДВР, МКБППМН към
събития на Доброволческа организация и Агенция Митници,
като се проведени лекция и демонстрации с СО
беседи с представител на отдел Наркотици – СДВР, в училищни Агенция „Митници“ в училища от 5 столични
мероприятия срещу дрогата
района – м. май.
38. Организиране на срещи – дискусии с представители на
СДВР за превенция на футболното хулиганство

40. Провеждане на обучение на МКБППМН с презентация и
материали от Регионален инспекторат по образование за
приобщаващо образование, личностно развитие, превантивна
работа за недопускане на насилие в институциите в системата
на предучилищното и училищното образование, съвместно с
дирекция Сигурност

41. Обществено представяне на „Училище за родители“ за
подобряване взаимодействието със семейството

42. Участие в международен проект за превенция на ранното
отпадане от училище, финансиран по Програма „Урбакт“ на
Европейския съюз

Проведено е обучение в Столична община, МКБППМН към
съвместно с дирекция „Сигурност“ – м. март.
СО

Организирана изложба в район „Средец“ – м.
октомври.
МКБППМН към
Организирано събитие за обмяна на добри
СО
практики с участие на родители и общественици,
посветено на семейството – м. ноември.
Проект УРБАКТ III на ЕС
- Работна среща с представители на училища,
ДГ, ЦПЛР, участващи в международен проект на
Дирекция
тема „Изпълнение на действия за превенция на
„Европейски
ранното отпадане от училище“ /Stay tuned/,
програми и
финансиран по Програма УРБАКТ III на ЕС;
проекти“
- Международна среща на партньорите по проект
Дирекция ПИСТ
на тема „Изпълнение на действия за превенция
на ранното отпадане от училище“ /Stay tuned/,
финансиран по Програма УРБАКТ III на ЕС,
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съгласно Заповед № СОА18-РД13-23/28.02.2018
г. – Авейро, Португалия;
- Международна среща на партньорите по проект
на тема „Изпълнение на действия за превенция
на ранното отпадане от училище“ /Stay tuned/,
финансиран по Програма УРБАКТ III на ЕС,
съгласно Заповед № СОА18-РД13-54/03.05.2018
г. – Берлин, Германия;
- Международна среща на партньорите по проект
на тема Изпълнение на действия за превенция на
ранното отпадане от училище“ /Stay tuned/,
финансиран по Програма УРБАКТ III на ЕС,
съгласно
Заповед
№
СОА18-РД13125/08.10.2018 г. – Солун, Гърция.
Основна цел на програмата е да подпомага
европейските
градове
при
разработване
интегрирани политики за градско развитие, като
осигурява обмен на опит между градовете
партньори и награждава капацитета им за
разработване и прилагане на ефективни градски
решения. Насърчава развитието на европейски
мрежи за сътрудничество при осигуряване на
превенция на ранното отпадане от училище, чрез
разработване на стратегически документи на
регионално
ниво
и
подобряване
на
сътрудничеството
между
заинтересованите
страни.
Стратегическа цел 2. Създаване на механизъм за междуинституционално сътрудничество при осигуряване на приобщаващо
образование
Оперативна цел 1.
Координиране на програми на държавни, образователни институции, общински центорве, доставчици на здравни, социални
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образователни услуги и неправителствени организации, които реализират дейности в областта на приобщаващото образование
Изпълнител и
Мерки/Дейности
Изпълнение на дейностите/финансиране
партньори
С Решение на Столичен общински съвет № 229
от 26.04.2018г. е приет
Годишен план за
1. Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги
Дирекция
развитие на социалните услуги на територията
на територията на Столична община към областната Стратегия
„Социални
на Столична община към областната Стратегия
за развитие на социалните услуги в област София
дейности“
за развитие на социалните услуги в област
София.
На 24.04.2018 г. се проведе Х Юбилейно
СБУ
издание на инициативата „Различни, но заедно“,
РУО София-град
2. Организиране на инициативата „Различни, но заедно“
в рамките на концерта са връчени и Годишни
Дирекция
награди „Сърцето на България“ и „Сърцето на
„Образование“
София“, съфинансирано от СО 1800 лв.
В изпълнение на т. 10.32 от Годишния план за
дейността на РУО София-град за учебната
2017/2018 г. са организирани и проведени два
семинара за периодична квалификация на
педагогическите специалисти за работа с деца и
ученици със СОП, в риск, с изявени дарби и с
хронични заболявания.
На 15.03.2018 г. съвместно с РЦПППО Софияград е проведен първият семинар за директори Дирекция
3. Провеждане на квалификационни семинари с директори на
на столични детски градини. В семинара „Образование“
детски градини за приобщаващо образование
участват 145 представители на детски градини. РУО София-град
В изпълнение на т. 1 от Меморандума за
сътрудничество между РУО София-град и
Дружеството на психолозите в България /ДПБ/ е
утвърдена програма за методическа подкрепа на
педагогически съветници и психолозите от ДПБ
за учебната 2017/2018 г. Осъществени са 9
работни срещи в столични училища и детски
градини, в които
участват
психолози,
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4. Участие в методическо подпомагане на институциите на
средното образование при реализиране на Национални програми
за развитие на средното образование

педагогически съветници и други специалисти.
НП „Квалификация“:
Модул І „Квалификация на педагогически
специалисти с ръководни функции“ – проведени
4 обучения за директори на училища на теми
„облачни
структури
в
съвременните
комуникационни среди“ и „Области, възможни
критерии и индикатори за инспектиране и
оценка на училището като организация“.
Обучени са 100 ръководители.
Организирани и проведени 19 обучения по
Модул ІІ „Квалификация на учители“, в които
491 педагогически специалисти по следните
теми: „Иновативни педагогически технологии в
условията на училищното образование“,
„Педагогическо взаимодействие: семейство –
образователна
институция
общество“,
„Ценностно
ориентирани
проекции
на РУО София-град
гражданското
образование
в
училище“,
„Разработване на учебно съдържание с помощта
на съвременни интерактивни информационни и
комуникационни технологии“, „Електронното
портфолио като инструмент за атестиране и
професионално развитие на учителя“.
НП „Осигуряване на съвременна образователна
среда“, модул „Подкрепа на целодневното
обучение на учениците“:
- 97 СУ – 10 групи използват оборудването по
проекта. Броят на учениците, обхванати по
проекта е 284. Отпусната сума по проекта – 9999
лв.
- 115 ОУ – 2 групи използват оборудването по
проекта. Броят на учениците, обхванати по
проекта е 46. Отпусната сума – 9 139,43 лв.
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НП „Осигуряване на съвременна образователна
среда“, модул „Подобряване на условията за
лабораторна и експериментална работа по
природни науки“.
Осъществен мониторинг в 51 СУ, 96 СУ, 133
СУ, 22 СУ, 138 СУ, 81 СУ, 126 ОУ, 31 СУЧЕМ,
2 СУ, 18 СУ, 32 СУ, 73 СУ.
Модул „Рационализация на мрежата от
професионални училища“:
- извършване на анализ на училищната мрежа и
на необходимостта от преобразуване и
закриване на професионални училища;
- осъществяване на мониторинг по разходване
на средствата по модула.
НП „Без свободен час“ – модул „Без свободен
час в училище“ и модул „Без свободен час в
детската градина“.
През 2018 г. кандидатстват 80 училища, от
които 14 държавни и 66 общински, и две детски
градини.
Методическа подкрепа на директорите и
педагогическия персонал, като през цялата
5. Информационни семинари за екипно взаимодействие в
учебна година е оказвана подкрепа при
РЦПППО
подкрепа на процеса на приобщаващото образование, подкрепяща запитвания по телефона и електронната поща на
Детски градини
среда и приобщаване на децата и учениците със специални
центъра.
Училища
образователни потребности
- организиране на информационни семинари с
педагогическите специалисти от
образователните институции.
Оперативна цел 2.
Създаване на мултидисциплинарни екипи на общинско ниво и подобряване взаимодействието между държавни и регионални
структури; активно включване на граждански организации, родители и семейства в политика за приобщаващо образование.
Изпълнител и
Мерки/Дейности
Изпълнение на дейностите/финансиране
партньори
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1.
Формиране към Регионален център за
подкрепа на процеса на приобщаващото
образование на Регионален екип за подкрепа на
личностното развитие на децата и учениците от
столичните детски градаини и училища. В екипа
участват 20 специалисти от РЦПППО; 2 лекари
от СРЗИ.
През учебната 2017/2018 г. регионалният екип е
осъществил 2 065 оценки във връзка с подадени
заявления от родители.
1 СУ и 135 СУ са определени за училища, които
осъществяват обучение в индивидуални часове
на учениците, настанени в болница, в случаите
по чл. 111, ал. 5, т. 3 от ЗПУО за учебната
Дирекция
2017/2018 г.
През учебната 2017/2018 г.
„Образование“
директорът на 1 СУ не е осигурявал болнични
РУО София-град
1. Ефективно взаимодействие между институциите, осигуряващи учители за обучение на ученици, настанени в
РЦПППО
подкрепа за личностно развитие
болница. В 135 СУ през 2017/2018 г. се обучават
Директори на
11 деца и ученици, които са на активно лечение
образователни
в Специализирана болница за долекуване,
институции
пордължително лечение и рехабилитация на
деца с церебрална парализа «Св. София» ООД.
От тях 4 деца са от подготвителен клас, 2
ученици са от начален етап и 5 ученици от
прогимназиален етап. Обоучението им се
извършва
по
индивидуален
план
и
индивидуални учебни програми от 9 болнични
учители. Всички 11 ученици са завършили
успешно учебната година и са преминали в погорен клас.
Проведен е семинар с директори на детски
градини и училища на тема: «Организация и
управление на екипите за подкрепа на
личностното развитие в детската градина и в
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училища.
Създадени са Училищни механизми за
противодействие на насилието, които имат за
цел да осигурят превенция и интервенция при
прояви на тормоз или насилие сред учениците.
Извършена е оценка на проблема за училищния
тормоз при учениците чрез проведена анонимна
анкета, като резултати са обобщени в доклади.
Сформирани са координационни съвети за
справяне с насилието и тормоза във всяка
институция по изпълнение на Механизъм за
2. Методическа подкрепа на столичните детски градини и
противодействие на тормоза и насилието в
училища във връзка с прилагане на Координационен механиазъм институциите в системата на предучилищното и РУО София-град
за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертва на насилие училищното образование, утвърден със Заповед
и за взаимодействие при кризисна интервенция
№ РД09-5906/28.12.2017 г. на министъра на
образованието и науката.
Въпреки създадените условия през учебната
2017/2018 г. има 4 случаи в столични училища,
свързани с инциденти, при които е предоставена
психолого-педагогическа подкрепа на ученици и
членове на педагогическия и непедагогическия
персонал от Националната мобилна група за
психологическа
подкрепа.
Кризисна
интервенция е проведена в 19 СУ – 2 случая, 17
СУ и 65 ОУ – по един случай.
В изпълнение на чл. 99, ал. 2 от Наредба №
10/01.09.2016 г. на МОН за организация на
3. Координиране на дейностите за интеграция на деца и ученици дейностите в училищното образование за
от етническите малцинства със специални образователни
насочване на ученици с хронични заболявания,
потребности и/или хронични заболявания, в неравностойно
специални образователни потребности, с РУО София-град
положение
физически и сензорни увреждания и от домове
за отглеждане и възпитание на деца, лишени от
родителска грижа от центрове за настаняване от
семеен пит и ученици, настанени в приемни
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4. Ежегодно изготвяне и реализиране на Регионална програма за
образователна интеграция на деца и ученици от различни
етнически групи в столичните ДГ и училища

семейства, със Заповед № РД03-175/02.04.2018
г. началникът на РУО София-град назначава
комисия. Комисията е разгледала подадените
документи и е насочила 67 ученици с хронични
заболявания и ученици със СОП, след завършен
VІІ клас за обучение в професионални и
профилирани гимназии в столицата и 64
ученици след завършен VІІ и Х клас в
професионални и профилирани гимназии, чието
обучение ще се провежда в изнесени групи и
паралелки
в
центрове
за
специална
образователна подкрепа. В изпълнение на
Стратегията за образователна интеграция на
деца и ученици от етнически малцинства и
актуализиране на Координационното звено,
директори от столични училища участваха в
конференция „Повишаване на ефективността на
мерките за интеграция на децата и учениците от
етническите малцинства“ на 05.10.2018 г.,
организирана от СБУ и фондация „Фридрих
Еберт“.
На 26.10.2018 г. в залата на 74 СУ се проведе
ежегодната среща с директори на столични
училища за изготвяне на Регионална програма за
образователна интеграция на деца и ученици от
различни етнически групи на територията на
област София-град за учебната 2018/2019 г. На
срещата се отчетоха реализираните дейности от РУО София-град
Регионалната програма за образователна
интеграция на деца и ученици от различни
етнически групи за учебната 2017/2018 г.
Споделиха се добри практики за образователна
интеграция, обсъдиха се планираните и
реализирани дейности на училищно ниво за
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изпълнение на стратегическите цели от
Националната стратегия за образователна
интеграция на деца и ученици от различни
етнически групи. Изготви се
Регионална
програма за интеграция на деца и ученици от
различни етнически групи за учебната 2018/2019
г.
В училищата и детските градини на територията
на област София-град във връзка с Регионалната
стратегия за образователна интеграция се
осъществяват извънкласни и извънучилищни
дейности със съдържателни елементи на
интеркултурно образование, създадени са
условия за равен достъп до образование и се
провеждат допълнителни занимания с ученици
от етническите малцинства, застрашени от
отпадане или преждевременно напускане на
училище.
В периода 10.10.2018 г. – 12.10.2018 г. в гр.
Велинград се проведе трета национална научно5. Ежегодно организиране и провеждане на РУО на работна среща
практическа конференция „Добри педагогически
с директори на столични училища и детски градиниа с висок
практики в областта на образователната РУО София-град
процент на деца и ученици от различни етнически групи
интеграция на деца и ученици от етническите
малцинства“.
6. Участие на старши експерт от РУО – София-град, в дейността
на Държавна агенция за бежанците

Участие на старши експерт по БЕЛ в среща с
директорите на училищата в община Харманли.
Следствие на срещата за ученици са записани
над 30 деца бежанци – съвместно с МОН.

РУО София-град

Стратегическа цел 3: Информационна и комуникационна стратегия при осигуряване подкрепа за личностното развитие на деца
и ученици
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Оперативна цел. 1. Информираност и публичност на дейности и мерки за подкрепа на личностното развитие на деца и ученици
Мерки/Дейности

1. Организиране на форуми за представяне на добри практики и
популяризиране на резултатите от реализирани дейности по
стратегията. Представяне дейността на общинските центрове за
подкрепа на личностното развитие

2. Организиране и провеждане на мероприятия, свързани с
приобщаващото образование с активното включване на
граждански организации и родителска общественост

Изпълнение на дейностите/финансиране
Една от формите за популяризиране на
дейността на общинските центрове за
подкрепа за личностно развитие –
провеждането на срещи на Координационен
съвет към СО с участието на зам. кметове
на СО, общински съветници представители
на Дирекция „Образование“ и Дирекция
„ПИСТ“, представители на ЦПЛР и
родителските настоятелства към ЦПЛР.
Ежегодно центровете провеждат минимум 2
срещи – в началото на календарната
годината и в края на годината (в началото
на следващата учебна година). По време на
срещите се представят успехите на
центровете през изминалите периоди и се
коментират текущи неразрешени проблеми.

Изпълнител и
партньори

Дирекция
„Образование“
Директори на детски
градини
СЦПЛР

- Обучение на местната група участваща в
проект
УРБАКТ III на ЕС; ДГ 197 „Китна
градина“, ДГ 59 „Елхица“, 40 СУ „Луи
Дирекция „Социални
Пастьор“, 92 ОУ „Димитър Талев“, ЦПР –
дейности”, Дирекция
ЦИКО „София“, ЦПЛР – СШ „София“. Тема на
„Образование”,
обучението – „Превенция на отпадането от
Дирекция
училище чрез подходи и методи за неформално
„Здравеопазване”,
образование“ – разделено в три модула:
Дирекция
„ПИСТ”,
„Стратегии и техники за идентификация и
ОЦПЛР,
РУО
–
оценка на потенциални рискове от ранно
София град, РЦПППО
отпадане“; „Подходи и методи за неформално
образование на прехода между ДГ и училище“;
„Техники за справяне с неподходящото
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поведение и комуникация в училищна среда,
като причина за ранното отпадане от
образованието“ – модератори проф. Силвия
Николаева – СУ „Св. Климент Охридски“,
Цветослав Николов – СУ „Св. Климент
Охридски“, Анет Маринова – психолог.
- Подкрепата за родителите – ключ към
благоденствието на децата включване на
директор на дирекция ПИСТ, участие на
общински детски градини и училища, включени
в проекти за превенция на ранното отпадане от
училище; среща – дискусия, организирана от
ДАЗД, УНИЦЕФ и Асоциация „Родители“ в
хотел „Рамада“.
Международна
Научно-Практическа
Конференция – „Неформалното образование
пред предизвикателствата на 21 – ви век“:
тематични семинари/ изложение „Неформално
образование“: „Да учим и се забавляваме
заедно“, „И това го знаем, и така го можем“,
„Младите хора, кариерата и ученето през целия
живот“ – Музей „Земята и хората“; пленарни
сесии – Аула, Ректорат на СУ, пленарни
доклади – проф. Алън Роджърс, проф. Майкъл
Осбърн, проф. Рене Кларихс, проф. Силвия
Николаева/„Антология
Неформално
образование“; мобилни визити – учебни визити
за запознаване с добри практики; тематични
кръгли маси; включване на експерти от
дирекция ПИСТ; участие на директор на
дирекция ПИСТ с презентация за ролята на
неформалното
образование
в
общинска
политика.
- Програмно финансиране – подприоритет за
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проекти, свързани със социална и образователна
интеграция на деца и ученици от различни
целеви групи. Превенция на отпадането от
училище – финансирани 8 /осем/ проекта на
училища и ДГ – 22 374 лв., с включване на 1 247
преки участник – деца и ученици, с различен
социален статус и етническа принадлежност.
- "Сдружени "Надежда - ЦРД" и ЦПЛР Център
за изкуства, култура и образование "София"Създадена "Младежка академия" - провеждане
на младежки обучения в сигурна образователна
среда – програмно финансиране – 40 участника
– 3 103 лв.
Медицинските специалисти от училищните Дирекция
здравни кабинети провеждат ежегодно, по „Здравеопазване“
3. Провеждане на разяснителни кампании за превенция на
предварително изготвен план за „Промоция на Директори на детски
заболявания и рисково поведение сред децата и учениците.
здравето“, одобрен от СРЗИ, разяснителни градини
кампании за превенция на заболявания и Директори
на
рисково поведение сред децата и учениците.
училища
- Европейски ученически парламент /EUSP/
2018 – „Бъдещето на мобилността“ – Сдружение
Форум „Демокрит“, Сдружение „Форум Наука“,
дирекция „ПИСТ“ /петимата отличени лауреати
се включиха във финалния ученически
парламент в гр. Тулуза, Франция – през месец
4. Организиране и финансиране на Национална среща на
юли 2018 г./ съдействие при провеждане на
Ученическите съвети. Представителство и участие на столичните
младежката инициатива; партньорство - Дирекция „ПИСТ“
Ученически съвети.
информиране на образователните институции за
включване
на
столичните
ученически
парламенти, осигуряване на зала, включване на
представител
на
местната
власт
и
популяризиране на образователната инициатива
- Проект – „Професионална ориентация за
младите“ /проектна идея на ученичка от 9 –та
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ФЕГ, участничка в Националната олимпиада по
гражданско образование - информиран избор за
бъдеща кариера, мотивация за продължаване на
образованието чрез представяне на различни
професии/ одобрени и представени анкетни
карти за анкетиране на 600 ученика с
възможност за избор на конкретни професии, и
последващи
срещи
с
техни
изявени
представители
- „Модел Република България“ – тридневно
интерактивно образователно събитие за 50
ученици и студенти, подкрепено от дирекция
ПИСТ и дирекция „Образование/ логистика и
осигуряване на зала, както и „Академия за
гражданско образование“
и „Институт за
пазарна икономика“ – партерна зала „Оборище“
44
- Българско училище за политика „Димитър
Паница“ - регионална среща за обмен на опит
по детски политики София – град – представяне
на проекта и целите; анализ на състоянието на
политиките за деца в София град; добри
практики в детските политики за решаване на
проблемите на децата /включване на експерт от
дирекция „ПИСТ“/
- Консултативен съвет по политиките на
младежта към Кмета на Столична община представители на УС, Студентски съвети,
Младежки
организации,
Национално
представителните младежки организации, НПО
осъществяващи дейности на територията на
София, представители на СО, представители на
СОС/
реализирани заседания по теми: "Транспорт",
39 (43)

5. Провеждане на национална кампания за безопасност на
движението

"Зелена София", "Малки пространства" и др.
- V-то издание на Софийска научно-практическа
конференция „Иновации, предизвикателства и
тенденции в обучението по безопасност на
движението“ – удостоени с парични награди - 8
ДГ и 1 училище, по следните теми:
„Моята пътна безопасност е важна за мен“,
„Спри, огледай се и премини“, „Лятна школа по
БДП“, „На пътя с чувство за отговорност,
ролеви игри за моделиране на типични пътни
ситуации“, „Щом правилата зная, спокойно ще
играя“, „Животът е безценен“, „Добри
практики, иновативни методи за обучение по
БДП в ДГ. Кампании и детски празник с
активно включване на родители“, „Карай
внимателно – запази живот“
- 1 юни – Международен ден на детето –
СБДДС
СБДДС и Детски център „Весел столичен
БНТ
светофар“ /кампанията е проведена в три ДГ/
Дирекция „ПИСТ“
- Обучителен детски лагер по безопасност на
движението и състезание по приложно
колоездене – Равда 2018 г.
- Европейска седмица на мобилността - 16 -22
септември под мотото „Комбинирай, движи
се!“- промяна на навиците в движението, чрез
различни видове спорт – народна топка,
колоездене, ходене пеша, използване на
градския транспорт.
- Мащабна кампания по безопасно шофиране 6
и 7 октомври – Българска федерация по
автомобилен спорт /БФАС/ в партньорство с
продуцентска къща „Зенит ТВ продукции“,
СБДДС и с медийното партньорство на НОВА
Броудскастинг Груп /Национален стадион
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„Васил Левски“/
- Традиционен коледен празник по пътна
безопасност – „Дядо Коледа, когато шейната
управляваш: Спри, детето запази!“ – 20
декември
- В кампанията за Годишни награди по пътна
безопасност на движението, която се провежда в
национален мащаб е учредена специална
номинация само за общински образователни
структури – училища и ДГ, поради голям обхват
в дейността на СБДДС.
-„Дигитализацията: диалог с националните и
регионалните институции и лидери за
реализация, култура и грамотност за младите
българи“ включване в среща дискусия с ученици от 23
СУ, организиран от Сдружение „Екопрограма“
– Борис Ангелов. Проектът е съфинансиран от
програма „Еразъм+“ на ЕС.
- „Детско полицейско управление“ /ДПУПревантивна програма на МВР в сферата на
6. Финансиране и участие в общински и образователни кампании ранната превенция сред подрастващите – 1 500
НПО и Дирекция
за безопасен интернет, за защита правата на децата, за превенция лв.
„ПИСТ“
на агресията и насилието
- Работна среща с представител на Фипра
България – възможности за включване и
подкрепа на дейности по Програма за развитие
на ФВС/младежки дейности в областта на
здравно образование – превенция на
ХИВ/СПИН, превенция на зависимости и др.
- ДАЗД и УНИЦЕФ България, Отбелязване на
29-годишнината от Конвенцията на ООН за
правата на детето; представяне на резултатите
от националното социологическо проучване
сред деца и младежи „Гласовете на децата“,
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представяне на новата Национална стратегия за
детето 2019 -2030 - Народно събрание, зала
„Запад“.
- Сътрудничество по проект „PREAKT“ по
процедура на ЕК „Превенция и борба с
насилието основано на пола и насилието над
деца/ – писмо за подкрепа, като ангажимент на
СО: консултиране на разработваните протоколи,
участие на експерти в семинарите и събитията,
разпространяване на информацията за
обученията по проекта до СК и федерации.
- Програмно финансиране – ПИЦ по ПН
"Креативни дейности за свободното времеалтернативи на употреба на психоактивни
вещества"- Креативни дейности за свободното
време - алтернативи на употреба на
психоактивни вещества – 536 участника – 2 840
лв. - Програмно финансиране - Фондация
"Инициатива за здраве" - "Да поговорим"/
Образователни инициативи за младежи в риск
по теми свързани с рисковете на сексуално
преносими инфекции и употреба на наркотици –
51 участника – 3 243 лв.
- Програмно финансиране - НЧ "Светлина с.
Кубратово - 1915" - "Бъди свободен, а не
зависим"/ Проведени здравни беседи на теми:
тютюнопушене и алкохол - вреди и
последствия; запознаване видове наркотици и
влиянието им върху здравето на човека;
заболяванията на 21 век - ХИВ и СПИН - Как да
се предпазим? – 180 участника – 2 769 лв.
- Програмно финансиране - Фондация за
социална промяна и включване -Превенция на
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рискови поведения чрез спортно образователни инициативи за уязвими групи/
създадена среда за спорт, неформално
образование и интеграционни техники за 20
младежи живели в домове за деца лишени от
родителски грижи; проведен летен лагер;
проведени образователни семинари и спортни
мероприятия – 1 813 лв.
Оперативна цел 2.
Реализиране на обществени кампании за подкрепа личностното развитие на деца и ученици, в подкрепа на интеркултурното
многообарзие и толерантността.
Изпълнител и
Мерки/Дейности
Изпълнение на дейностите/финансиране
партньори
Детски градини
Проведени са обучения на педагогически
Дирекция
1. Организиране на форуми, дейности и инициативи в подкрепа на специалисти
на
теми
„Приобщаващо
„Образование“
приобщаващото образование
образование – понятия, дейности и документи за
РУО София-град
обща подкрепа“
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