










ДА ПРЕДОСТАВИ ПЛАТФОРМА ЗА КОНСТРУКТИВНА 

ДИСКУСИЯ И ДА НАСЪРЧИ УСТОЙЧИВОТО 

ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ 

ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА АСОЦИАЛНОТО 

ПОВЕДЕНИЕ И ДЕВИАЦИЯТА ПРИ ПОДРАСТВАЩИТЕ ЧРЕЗ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Всички организации, свързани с децата, трябва да работят за това, което е най-добро за всяко дете. 

Конвенцията на ООН за правата на детето 



 

Право на образование 

 Всеки има право на образование и може да повишава образованието и 

квалификацията си чрез учение през целия живот 

 Образованието е процес включващ  обучение, възпитание и социализация. 

Образованието е национален приоритет и се реализира в съответствие с 

принципите, ще подчертая някои  от тях: 

 



  Единна държавна образователна политика за осигуряване правото на предучилищно  и     

училищно образование;  

 Равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик; 

 Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното и 

училищното образование;  

 Иновативност и ефективност в педагогическите практики  и в организацията на 

образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от 

иновациите; 

 Автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация; 

 Ангажираност на държавата, общините и юридическите лица с нестопанска цел, 

работодателите, родителите и други заинтересовани страни и диалог между тях по въпросите 

на образованието; 

 Хуманизъм и толерантност. 

 



     За реализиране на целите: 

 интелектуално, емоционално,  социално, духовно-нравствено   и физическо развитие и подкрепа на всяко дете 

и на всеки ученик в съответствие  с възрастта, потребностите, способностите и интересите му;  

 придобиване на   компетентности, необходими  за успешна личностна  и професионална реализация и 

активен граждански живот в съвременните общности; 

 придобиване на компетентности за прилагане  на принципите за устойчиво развитие;  

 формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот;  

 придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на демокрацията и правовата 

държава, на човешките права и свободи, на активното и отговорното гражданско участие;  

 формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, езиковата и 

религиозната идентичност на всеки гражданин;  

 формиране на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и хората с увреждания;  

 



и другите принципи и цели от ЗПУО 

 Държавата провежда политики за повишаване на качество на 

образованието, като създава условия за: 

 

-  равен достъп до качествено образование;  

-  ранно детско развитие;  

- и подготовка на децата за училище.  

 

Предизвикателство на образователните  институциите е прилагането на 

образователни политики при децентрализация и самоуправление. 



 Интегриране институции за превенция на девиацията и асоциалното поведение и защита 

правата на детето във физическа и онлайн среда. 

 Приоритизиране, програмиране, проектиране на превенция чрез образование съвместно със 

заинтересованите институции. 

 Правна култура, превенция   на асоциално поведение сред подрастващите и защита на деца от 

насилие, злоупотреба и други форми на експлоатация 

  Културата, спортът и изкуството фондаменти на превенцията при асосиалното поведение при 

подрастващите. 

 Гражданското образовние – екологосъобразна социализация на подрастващата личност 

 Популяризиране на иновативни добри практики 

  Непрекъснато придобиване на компететности за превенция чрез образование и личностен 

интегритет 

 



 Идеи, концепции, модели, политики за превенция на асоциалното поведение 

и девиация при подрастващите в социална среда на взаимодействие при 

физическа и дигитална реалност; 

 Информираност и компетентност за иновации в технологиите за 

преодоляване на асоциалното поведение; 

 Правна култура – формални и неформални отношения; 

 Дигитална култура; 

 Рискови среди при изграждане личността на подрастващите. 





ОБРАЗОВАТЕЛНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ 

  Клуб „Лидер“ 

 Студио „АРТ“ 

 Студио „Спорт“ 

Цел: 

1. Изграждане среда за критическо мислене, креативност и придобиване на 

компетентности. 

2. Развиване на информационната компетентност в дигиталния свят. 

3. Превръщане на мисловния процес в критично мислене и иновации. 

4. Утвърждаване личност, която е активен участник в социални събития и има 

мотивация за позитивна промяна. 

5. Познаването, владеенето и защитата на човешките права и свободи, съобразени със 

законите на демократичното общество. 






