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П Л А Н- ПРОГРАМА
за дейността на
МКБППМН–
2012год.

Настоящата програма е разработена на основа направените изводии
набелязаните задачи за състоянието на детската престаъпност,превенция и
противодействие на детското асоциално поведение на територията на Община
Белослав.Програмата е част от управленския подход на местната власт и е
своеобразно продължение на общите усилия на МКБППМН и нейните
партньори при решаване проблемите на превенция на асоциалното поведение
на подрастващите.

І. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:
Утвърждаване на МКБППМН като основен орган и координатор на
системата за превенция на противодействие на детско асоциалното
поведение.
Подобряване взаймодействието на комисията със семейството,
обществените
възпитатели
и
УКПППМН.Повишаване
педогогическата култура на родителите с цел привличането им като
основен партньор при провеждане на корекционно – възпитателната
работа с деца злоупотребяващи с алкохол,тютюнопушене и
наркотици, и на такива, склонни към извършването
на
противообществени прояви.
Ограничаване на противообществените прояви и агресията сред
учениците.
Повишаване здравната култура на учениците по отношение на –
тютюнопушене, алкохол и наркотици.
ІІ.ДЕЙНОСТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ:
Приемане програма за дейността на МКБППМН за 2012 г.
Срок: месец февруари
Отг.: секретар МКБППМН
Провеждане на периодични заседания на МКБППМН за 2012 г.
Срок: м. февруари, юни, септември и декември 2012 г.
Отг.: секретар МКБППМН
Увеличаване прозрачността на специфичната работа на МКБППМН и
обществените възпитатели, чрез медиите / секция в сайта на Община
Белослав/
срок - постоянен

отг. - секретар МК
Участие на членове на МКБППМН в родителските срещи по училищата
в Община Белослав.
срок - постоянен
отг. - секретар МК
Тренинг с учениците от V-VІІІ клас и ХІ-ХІІклас – разглеждане на
„ Възпитателно дело”
срок - постоянен
отг. - секретар МК
Разкриване на консултативен кабинет към МКБППМН в Община
Белослав.
срок – септември
отг. - секретар МК
Периодично провеждане на срещи с председателите на УКПППУ,
педагогическите съветници, обществените възпитатели, ОЗД, ИДПС
във връзка с програмата на МК по разрешаване на проблемите на
децата .
срок - постоянен
отг. - секретар МК
Осъществяване проверки по дейността на обществените възпитатели.
срок –ежемесечно,
отг. - секретар МК
Работни срещи за споделяне на опит, обмен на информация и
обсъждане на актуални проблеми в дейността на УКПППМН.
срок – юли и септември 2012г.
отг. - секретар МК

МКБППМН съвместно с УКПППМН да проучват и анализират;
a) Причините за противообществените прояви на малолетните
непълнолетните в съответното училище;

и

b) Фактори застрашаващи сигурността на учениците
срок - постоянен,
отг. - УКПППМН и секретар МК
МК за БППМН да оказва помощ на семейства, които срещат
затреднения при възпитанието на децата си .
Срок: постоянен
Отг.секретаря на МК, общ. възпитатели, соц. раб. отдел ЗД
МК да популяризира превантивната си дейност, чрез средствата за
масова информация на местно ниво с цел повишаване на обществената
чувствителност към порблемите на децата.
Срок: постоянен
Отг.секретаря на МК
МК и обществените възпитатели да участват в проверките на РПУ по
спазване наредбата на Кмета на Община Белослав за спазване на
вечерен час, употребата на алкохол и наркотици от малолетните и
непълнолетните.
Срок: по график и инициатива на МК
Отг.секретаря
Провеждане на лекции сред учениците на теми:
a) Превенция на ХИВ/ СПИН
b) Превенция на зависимости
c) Трафик на хора
d) Агресия сред деца
Срок: по график
Отг.секретаря на МК
ІІІ. ОРГАНИЗАЦИОННО И МЕТОДИЧЕСКО УКРЕПВАНЕ НА
КОМИСИЯТА ЗА БППМН.
В началото на календарната година МК за БППМН да отчете дейността
си от предходната година и да планнира дейността си за 2012г.
Срок: февруари 2012г.
Отг.секретаря на МК

Инспекторът ДПС да изготви и докладва пред МК информация за
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните водени
на отчет в ДПС през 2012г.
Срок: февруари 2012г.
Отг. инспектор ДПС
Системно взаимодействие с институциите за по ефективно
преодоляване на противообществените прояви и защита провата на
децата.
Срок: постоянен
Отг.секретаря на МК

ПЛАН – ПРОГРАМАТА ЗА 2012Г. МОЖЕ ДА БЪДЕ АКТУАЛИЗИРАНА ПРЕЗ
ЦЯЛАТА ГОДИНА.

