Здраве и безопасност
Съдържание
1. Спазване на законовата рамка ..................................................................................................... 1
2. Кой се грижи за вашите деца? ...................................................................................................... 1
3. Когато пътуваме ............................................................................................................................. 2
4. Здраве и безопасност .................................................................................................................... 2
5. Други мерки ................................................................................................................................... 3
6. Управление на малки конфликти ................................................................................................. 3
7. Нарушения и отстраняване ........................................................................................................... 4
8. Отговорности на организатора ..................................................................................................... 4

1.Спазване на законовата рамка
Академия Юнити спазва всички правила за осигуряване безопасността на вашите деца,
регламентирани от българското и европейско законодателство в следните документи: Наредба 2
за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм, Конвенцията за правата
на детето, Конвенцията за защита на правата на човека, както и всички други разпоредби и добри
световни практики, свързани с добрата грижа и опазване здравето на детето.

2. Кой се грижи за вашите деца?







Всички членове на педагогическия персонал – преподаватели, координатори и др. – са
доказани професионалисти от Юнити Академия. Всеки наш служител е избран заради
опита си, любовта и отдадеността си към децата.
Идеалното средно съотношение от 1:6 на персонал към обучавани осигурява високо
качество на обгрижването, наблюдението и ръководенето на вашите деца.
Използването на външен персонал е сведен до абсолютен минимум.
Всички наши служители отговарят на необходимите изисквания по смисъла на закона на
РБ за наемане на работа.
Всички служители притежават нужната документация за започване на работа.
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Всички служители преминават задължителен инструктаж относно аспектите на
провеждането на детския лагер – организация, протичане на дейностите, методика на
работата, разпределение на отговорностите, грижа за безопасността на децата и др.

3. Когато пътуваме
Екипът на Академия Юнити взима всички мерки за безопасното транспортиране и придвижване
на вашите деца:







Всички превози се извършват от лицензиран превозвач, въз основа на сключен договор, по
смисъла на Наредба 2.
Лицензираният превозвач осигурява модерни автобуси, снабдени с колани и отговарящи
на всички условия за безопасност на транспорта.
Водачите на автобусите са професионалисти и разполагат с всички необходими документи
и умения за управление на превозното средство.
Водачите на автобусите задължително спазват Закона за Движение по Пътищата във всеки
един момент от транспортирането на децата.
При всяко пътуване, децата задължително се придружават от нашите служители.
В случай на транспортиране на детето с транспорт, различен от наетия автобус, (напр. с
автомобил), то задължително се придружава от служител от екипа на Юнити Академия.

4. Здраве и безопасност










Осигуряваме квалифицирано медицинско лице, което е на разположение 24 часа в
денонощието.
Съгласно Наредба 2 родителите осигуряват медицински преглед на всяко дете 3 /три/ дни
преди започването на лагера и попълват здравна регистрационна форма за /по образец/
за всички известни състояния, предразположения, алергии и използвани от детето
медикаменти.
Юнити Академия се запознава подробно с информацията, преди да допусне детето до
лагера, с цел осигуряване на оптимални условия на безопасност и грижа както за
собственото му здраве, така и за здравето на всички лагеруващи.
В случай на инфекциозно заболяване, заразяване с паразити, алергична реакция или друг
спешен случай, служителите на Юнити Академия уведомяват родителите по телефона,
чрез е-мейл или SMS за вида на заболяването, симптомите и взетите предпазни мерки.
При нужда от спешна лекарска помощ, същата се осигурява от медицинско лице.
Ако помощта е извън възможностите или компетенциите му, детето се транспортира до
най-близката болница, придружавано от служител на Академия Юнити, а родителите се
уведомяват незабавно по телефона, чрез е-мейл или SMS.
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За всяко дете осигуряваме хранене три пъти на ден: закуска, обяд и вечеря. Стимулираме
всички деца да култивират съзнателно и отговорно отношение към здравето си
посредством правилно и здравословно хранене.

5. Други мерки






Екипът на Юнити Академия следи за спазването на дисциплина, добри отношения между
децата, както и за всички други мерки за безопасност през цялото време на провеждане
на лагера.
Неблагоприятни климатични условия – Юнити Академия не носи отговорност за
възникването на условия, които може да попречат за провеждането на някои от
предлаганите дейности. Ако по наше мнение, тези условия представляват заплаха за
безопасността и здравето на децата, те могат да бъдат отложени или отменени. В случай
на отмяна, ние ще се постараем да предложим алтернативни дейности и занимания.
При извършване на допълнителни дейности екипът на Юнити Академия надзирава
процеса като осигурява инструктори, спасители и треньори.

6. Управление на малки конфликти











Разрешаваме конфликти между ученици в съгласие с най-съвременните методически
възгледи за прилагане на последствия.
Ръководният ни принцип във всички действия е любовта към детето.
Винаги изслушваме непредубедено всички страни и гледни точки.
Насърчаваме страните сами да потърсят решение в духа на разбирателство и добра воля.
Ако се налага прилагане на последствие /санкция/, то трябва да отговаря на провинението
и се определя в диалог между директора на лагера и виновното лице.
Прилагането на последствие винаги е в разумни граници и има възпитателна цел.
Последствията може да включват /но не само/: разговор, временно лишаване от почивка,
отнемане на привилегия, непосещаване на дейност, връзка с родителите и др.
Ако е регистрирано провинение с неизвестен извършител, директорът на лагера преценя
вида и размера на санкцията. Организаторът Юнити Академия си запазва правото да
променя временно правилата за пребиваване в лагера.
Основният метод за съзнателна промяна на поведението на детето е осъзнаване на
грешката.

7. Нарушения и отстраняване



Всички деца се задължават да спазват добро поведение и дисциплина по време на
провеждането на летните лагери.
Строго се забранява употребата на алкохол, цигари, дрога и забранени вещества.
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Не се допуска излизане от стаите, посещения на заведения и/или срещи след часа за
лягане.
Не се допуска отклонение /неприсъствие/ от занятията в програмата, без изричното
знание и съгласие на организатора.
Лагеруващите се задължават да не чупят и повреждат собствеността на базата за
настаняване и/или други контрагенти на организатора, в това число транспортни средства,
съоръжения, пособия за обучение и друг инвентар.
Всички разходи по щети, причинени от лагеруващото дете, се поемат напълно от лицето
подписало договора за лагеруване – родител или настойник. Щетите се удостоверяват с
протокол, подписан от директора на лагера и собственика на повредения инвентар.
Организаторът си запазва правото да отстранява дете, ако по негово мнение то
представлява опасност за безопасността на другите лагеруващи, поради виновно
поведение и/или неспазване на правилата за дисциплина.
При специфични нарушения – установяване на алкохол, цигари и/или наркотични и
забранени вещества у детето, организаторът може да уведоми компетентните органи.
В случай на връщане на детето поради виновно поведение, организаторът не дължи
неустойка за остатъка от престоя му.

8. Отговорности на организатора










Екипът на организатора следи и контролира изпълнението на дейността по лагера и
спазването на дисциплината.
Установените нередности се докладват незабавно на директора, като за всяка се изготвя
писмен протокол.
Екипът на организатора няма да използва алкохол и цигари, както и непристойно
поведение в работно време и в присъствието на деца.
Екипът на организатора няма да дискриминира нито едно дете на каквато и да е основа:
пол, възраст, етническа принадлежност, религиозни, политически, идеологически
убеждения и пр.
Комуникацията с родителите е гарантирана , но се извършва по строго определен ред.
Всяко дете може да използва телефона си вечер между 20:00 и 22:00 ч. През останалото
време, телефоните се събират от персонала на организатора.
Обаждане по телефона по време на редовни занятия, почивка и др. /в периода преди
20:00ч./ може да става само по изрична молба на детето и съгласие на ръководителя.
Родителите разполагат с номера на директора за 24-часова връзка при нужда.
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