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Лице за контакт
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Название на практиката
Период на прилагане

Инициативи на Местната комисия БППМН при
Община град Добрич

В последните 10 години

Към кой от 12-те Принципа на
добро управление се отнася?

Принципи 11, 2

Подробно описание на практиката

В работата си за превенция и борба срещу
противообществените прояви на децата и
юношите Местната комисия БППМН при
Община град Добрич прилага разнообразни
форми, подходи и инициативи. Това тя прави в
стремежа си за по-голяма ефективност по
отношение на резултатите от превантивната
работа. Тази практика представя две от
инициативите на Местната комисия в Добрич.
1) Провеждане на конкурс за детска рисунка
„Изкуството против дрогата”
По повод на Международния ден за борба с
наркоманията, Местната комисия БППМН
организира – вече 10 години - конкурс за детска
рисунка на тема „Изкуството против
наркотиците”. В конкурса участват деца и
юноши на възраст от 8 до 18 г. С отличилите се
творби МКБППМН организира изложба, а
участниците получават награди и грамоти за
активното участие. Рисунките и колажите са
дело на деца от различни училища, от
участниците от ателие по изобразително
изкуство „Стела и Дара” към Общински
младежки център „Захари Стоянов”, деца от
Центъра за настаняване от семеен тип и
Центъра за обществена подкрепа – 1 и 2 в град

Доказателствен материал

Добрич. Основната цел на инициативата е да
ангажира децата със социалния проблем
наркомания.
2) Лятно училище за тийнейджъри
Всяка лятна ваканция през последните 10
години
МКБППМН
организира
„Лятно
училище за тийнейджъри”. Целта е да бъде
продължено наблюдението - възпитателния
надзор над децата и през лятото. В лятното
училище
вземат
участие
деца
с
противообществени прояви, деца, настанени в
Център за настаняване от семеен тип, както и
такива, чиито родители са ангажирани и не
могат да упражняват контрол върху свободното
им време. Те участват в акции по
хигиенизиране на различни обекти и в
обучителни модули на различни теми.
Организират се разнообразни дейности и
посещения на културни институции и прояви
на територията на гр. Добрич – напр.
Художествена галерия, Етнографска къща,
занаятчийските работилници в Архитектурноетнографски музей на открито „Стария
Добрич”.
Снимки (в електронен формат)
Преки участници, партньори:
Общински младежки център «Захари Стоянов»
гр. Добрич, Клуб на обществения възпитател
към МКБППМН, Център за обществена
подкрепа - 2, Превантивно-информационен

Преки участници, партньори и
целеви групи

център за борба с наркоманиите, програма
«Синди», БЧК, Център за защита на природата
и животните, Първо РУ «Полиция» - гр.
Добрич, РЗИ, Ресурсен център - Добрич и др.
Целеви групи: Деца на възраст от 8 до 18 г. с
различен социален статус - със семейства и
лишени от родителски грижи.
През годините за участие в конкурса за детска
рисунка „Изкуството против дрогата” са

Постигнати резултати.

обхванати около 600 деца. Основната цел на
инициативата е да се ангажират децата със
социалния проблем наркомания и да се

противопоставят активно на това явление.
Прави впечатление, че броят на образуваните и
разгледани от МКБППМН при Община град
Добрич възпитателни дела за употреба и
разпространение на наркотични вещества
намалява.
Лятното училище за тийнейджъри ангажира
свободното време на малолетни и
непълнолетни и предпазва от извършване на
асоциални прояви.

Считате ли че има елемент на
иновативност в тази практика?
Моля, пояснете.

Тъй като и двете инициативи се практикуват от
10 години в Добрич, то за Община Добрич
практиката не е иновативна, но тя би могла да
бъде иновативна за други общини и населени
места в страната.
През последните години се наблюдава
намаляване на образуваните и разгледаните
възпитателни дела. На територията на град

Изводи и очаквано развитие,
преодолени трудности и изведени
поуки

Добрич няма регистрирани тежки криминални
деяния. Повишава се информираността на
децата за проблемите с употребата на
наркотични вещества. Очакваното развитие е
да продължи добрата практика - да бъдат
обхванати още повече деца и се засилят
добрите резултати на превантивната работа.

