
ПРЕЗЕНТАЦИЯПРЕЗЕНТАЦИЯ



““ДРУЖЕСТВОДРУЖЕСТВО ЗАЗА УМСТВЕНОУМСТВЕНО ИИ ПСИХИЧЕСКИПСИХИЧЕСКИ
УВРЕДЕНИУВРЕДЕНИ ЛИЦАЛИЦА”” –– ГРГР. . ДРЯНОВОДРЯНОВО

 ОснованоОсновано ее презпрез месецмесец маймай 1997 1997 гг., ., клонклон нана тогавашнототогавашното
ДружествоДружество заза подкрепаподкрепа нана лицалица сс умствениумствени затруднениязатруднения вв
БЪЛГАРИЯБЪЛГАРИЯ –– СОФИЯСОФИЯ, , съссъс сегашносегашно наименованиенаименование –– БългарскаБългарска
асоциацияасоциация заза лицалица сс интелектуалниинтелектуални затруднениязатруднения //БАЛИЗБАЛИЗ/./.

 ОтОт създаванетосъздаването сиси додо днесднес, , ДружествотоДружеството ее изпълнилоизпълнило
успешноуспешно 14 14 проектапроекта. . 

 ОрганизираОрганизира ии управлявауправлява тритри социалнисоциални услугиуслуги вв общносттаобщността, , 
коитокоито саса делегираниделегирани отот държаватадържавата дейностидейности. . ТеТе саса::

ДневенДневен центърцентър заза децадеца ии възрастнивъзрастни сс уврежданияувреждания
ЗащитеноЗащитено жилищежилище заза хорахора сс умственаумствена изостаналостизостаналост II
ЗащитеноЗащитено жилищежилище заза хорахора сс умственаумствена изостаналостизостаналост IIII



ПроектиПроекти, , изпълнениизпълнени отот ДружествотоДружеството

1. 1. РемонтРемонт нана сградасграда заза ДневенДневен центърцентър заза децадеца ии възрастнивъзрастни сс
уврежданияувреждания..

СтойностСтойност –– 22 254 22 254 лвлв..



2. 2. ПроектПроект заза обзавежданеобзавеждане нана сградатасградата нана ДневенДневен центърцентър заза децадеца ии
възрастнивъзрастни сс уврежданияувреждания..

СтойностСтойност –– 1 000 1 000 лвлв..



3. 3. ПроектПроект заза социалносоциално приобщаванеприобщаване нана лицаталицата сс интелектуалниинтелектуални
затруднениязатруднения..

СтойностСтойност –– 2 750 2 750 лвлв..

4. 4. ПроектПроект заза закупуванезакупуване нана микробусмикробус, , включващвключващ подмянаподмяна нана
единичнитеединичните прозорципрозорци нана сградатасградата нана ДневенДневен центърцентър заза децадеца ии
възрастнивъзрастни сс уврежданияувреждания..

СтойностСтойност –– 63 684 63 684 лвлв..



5. 5. ПроектПроект заза построяванепострояване ии оборудванеоборудване нана помещениепомещение заза отоплителенотоплителен
котелкотел къмкъм сградатасградата нана ДневенДневен центърцентър заза децадеца ии възрастнивъзрастни сс
уврежданияувреждания..

СтойностСтойност –– 9 000 9 000 лвлв..

6. 6. ПроектПроект заза закупуванезакупуване нана уредиуреди заза рехабилитациярехабилитация, , логопедичнилогопедични
тестоветестове ии материалиматериали..

СтойностСтойност –– 9 185 9 185 лвлв..



7. 7. ПроектПроект заза направанаправа нана църковенцърковен параклиспараклис заза нуждитенуждите нана ДневенДневен
центърцентър заза децадеца ии възрастнивъзрастни сс уврежданияувреждания..

СтойностСтойност –– ДарениеДарение..



8. 8. ПроектПроект заза изгражданеизграждане нана ЗащитениЗащитени жилищажилища заза лицалица сс
интелектуалниинтелектуални затруднениязатруднения..

СтойностСтойност –– 112 000 112 000 лвлв..



9. 9. ПроектПроект заза обзавежданеобзавеждане нана дведве ЗащитениЗащитени жилищажилища заза лицалица сс
интелектуалниинтелектуални затруднениязатруднения..

СтойностСтойност –– 20 000 20 000 лвлв..



10. 10. ПроектПроект ““ИскамИскам ии могамога”” –– заза придобиванепридобиване нана трудовитрудови уменияумения ии
навицинавици отот хоратахората сс уврежданияувреждания..

СтойностСтойност –– 3 234 3 234 лвлв..

11. 11. ПроектПроект ““ЗакупуванеЗакупуване нана специализиранспециализиран пътническипътнически микробусмикробус заза
хорахора сс уврежданияувреждания””..

СтойностСтойност –– 63 676 63 676 лвлв..



„„ДружествоДружество заза умственоумствено ии психическипсихически
увредениувредени лицалица””, , организираорганизира ии управлявауправлява тритри
социалнисоциални услугиуслуги вв общносттаобщността нана териториятатериторията
нана ОбщинаОбщина ДряновоДряново::

1.1. „„ДневенДневен центърцентър заза децадеца ии възрастнивъзрастни сс
уврежданияувреждания””

2.2. „„ЗащитеноЗащитено жилищежилище заза хорахора сс умственаумствена
изостаналостизостаналост”” II

3.3. ““ЗащитеноЗащитено жилищежилище заза хорахора сс умственаумствена
изостаналостизостаналост”” IIII



ДНЕВЕНДНЕВЕН ЦЕНТЪРЦЕНТЪР
ЗАЗА ДЕЦАДЕЦА ИИ ВЪЗРАСТНИВЪЗРАСТНИ СС УВРЕЖДАНИЯУВРЕЖДАНИЯ

 СъздаденСъздаден ее презпрез мм. . МартМарт 2002 2002 гг. . сс капацитеткапацитет 24 24 душидуши ии 8 8 
щатнищатни бройкибройки персоналперсонал..

 ПрезПрез мм. . ФевруариФевруари 2005 2005 гг. . ДневниятДневният центърцентър ставастава делегиранаделегирана
отот държаватадържавата дейностдейност.. КапацитетътКапацитетът муму ее увеличенувеличен нана 50 50 душидуши, , 
аа персоналаперсонала нана 20 20 щатнищатни бройкибройки..

 ГодишниятГодишният бюджетбюджет нана ДневнияДневния центърцентър заза 20201111 гг. . ее 226262 200   200   
левалева..

 УслугитеУслугите нана ДневниятДневният центърцентър ползватползват клиентиклиенти отот ДряновоДряново, , 
ТрявнаТрявна, , ПлачковциПлачковци ии отот сс. . ЦареваЦарева ливадаливада, , ии сс..ГостилицаГостилица..

 ПолзващитеПолзващите социалнитесоциалните услугиуслуги саса сс различниразлични медицинскимедицински
диагнозидиагнози –– детскадетска церебралнацеребрална парализапарализа, , детскидетски аутизъмаутизъм, , 
сензорнисензорни нарушениянарушения, , епилепсияепилепсия, , умственаумствена изостаналостизостаналост, , 
прогресивнапрогресивна мускулнамускулна дистрофиядистрофия, , глухотаглухота ии слепотаслепота. . 



МЕТОДОЛОГИЯМЕТОДОЛОГИЯ НАНА РАБОТАТАРАБОТАТА ВВ „„ДНЕВЕНДНЕВЕН ЦЕНТЪРЦЕНТЪР ЗАЗА
ДЕЦАДЕЦА ИИ ВЪЗРАСТНИВЪЗРАСТНИ СС УВРЕЖДАНИЯУВРЕЖДАНИЯ””

 ПриПри постъпванетопостъпването сиси вв ЦентъраЦентъра нана дететодетето//лицетолицето сс уврежданеувреждане бивабива
сваленасвалена пълнапълна анамнезаанамнеза –– изследванеизследване нана здравнияздравния статусстатус ии
двигателнитедвигателните способностиспособности, , психологическопсихологическо изследванеизследване
коефициентакоефициента нана интелигентностинтелигентност, , установяванеустановяване нана логопедиченлогопедичен
статусстатус -- заза бъдещотобъдещото коригиранекоригиране нана говорнитеговорните нарушениянарушения, , 
педагогическипедагогически тестоветестове заза проверкапроверка нана учебнитеучебните уменияумения ии навицинавици, , 
зрителензрителен статусстатус, , заза работаработа сс тифлопедагогтифлопедагог припри необходимостнеобходимост. . 

 УстановявайкиУстановявайки нивотонивото нана дететодетето//лицетолицето сс уврежданеувреждане, , муму сесе
изработваизработва индивидуалениндивидуален планплан, , койтокойто сесе коригиракоригира припри
необходимостнеобходимост, , следслед коетокоето всекивсеки специалистспециалист попълвапопълва индивидуалениндивидуален
протоколпротокол припри работатаработата сиси сс всяковсяко детедете//лицелице заза новитеновите усвоениусвоени
знаниязнания ии уменияумения. . НаНа всекивсеки шестшест месецамесеца сесе отчитатотчитат постигнатипостигнати
резултатирезултати, , нана базабаза нана заложенитезаложените задачизадачи вв индивидуалнияиндивидуалния планплан ии
същиятсъщият сесе актуализираактуализира. . 



ДЕЙНОСТИДЕЙНОСТИ
вв ““ДневенДневен центърцентър заза децадеца ии възрастнивъзрастни сс уврежданияувреждания””

 Арттерапия

 Медицинска рехабилитация

 Логопедична програма

 Психологични сесии

 Педагогическа работа

 Трудотерапия



УСЛОВИЯУСЛОВИЯ ЗАЗА ПРЕДОСТАВЯНЕПРЕДОСТАВЯНЕ НАНА СОЦИАЛНАТАСОЦИАЛНАТА
УСЛУГАУСЛУГА „„ДНЕВЕНДНЕВЕН ЦЕНТЪРЦЕНТЪР ЗАЗА ДЕЦАДЕЦА ИИ ВЪЗРАСТНИВЪЗРАСТНИ СС

УВРЕЖДАНИЯУВРЕЖДАНИЯ””

НеобходимиНеобходими документидокументи::

 направлениенаправление отот ОЗДОЗД припри ДирекцияДирекция „„СоциалноСоциално подпомаганеподпомагане”” попо
местожителствоместожителство ((заза децадеца додо 18 18 гг.)..).

 ЗаповедЗаповед заза настаняваненастаняване вв ДневнияДневния центърцентър издаденаиздадена отот
директорадиректора нана ДирекцияДирекция „„СоциалноСоциално подпомаганеподпомагане””, , гргр. . СевлиевоСевлиево
((заза лицалица наднад 18 18 гг.). .). 

 медицинскамедицинска бележкабележка, , чече нене ее билбил вв контактконтакт съссъс заразнозаразно болниболни..
 медицинскамедицинска бележкабележка, , чече нене ее носителносител нана чревничревни паразитипаразити..
 копиекопие отот решениерешение нана ТЕЛКТЕЛК, , ЛККЛКК..
 копиекопие отот личнаталичната сиси картакарта ии личнаталичната картакарта нана дететодетето акоако ее

навършилонавършило 14 14 гг. (. (заза децадеца додо 18 18 гг.)..).
 копиекопие отот личнаталичната сиси картакарта илиили личнаталичната картакарта нана неговиятнеговият

настойникнастойник//попечителпопечител, , акоако тото ее поставенопоставено подпод запрещениезапрещение ((заза
лицалица наднад 18 18 гг.). .). 



ЗадълженияЗадължения нана потребителитепотребителите нана социалнатасоциалната услугауслуга
““ДневенДневен центърцентър заза децадеца ии възрастнивъзрастни сс уврежданияувреждания””

 задължениезадължение заза спазванеспазване разпоредбитеразпоредбите нана ПравилникаПравилника заза
вътрешниявътрешния редред..

 задължениезадължение заза плащанеплащане нана месечнатамесечната таксатакса вв сроковетесроковете ии попо
начинаначина, , уговорениуговорени вв договорадоговора заза ползванеползване нана социалнатасоциалната
услугауслуга..

 задължениезадължение заза присъствиеприсъствие нана екипнитеекипните срещисрещи съссъс
специалиститеспециалистите отот ДневнияДневния центърцентър припри приеманеприемане
индивидуалнияиндивидуалния планплан нана лицетолицето ии заза удостоверяванеудостоверяване сс подписподпис
съгласиетосъгласието сиси сс поставенитепоставените задачизадачи вв негонего..

 задължениезадължение заза редовноредовно посещениепосещение нана ДневнияДневния центърцентър ии
активноактивно участиеучастие вв обучителнияобучителния процеспроцес. . 



ЗАЩИТЕНИЗАЩИТЕНИ ЖИЛИЩАЖИЛИЩА
ЗАЗА ХОРАХОРА СС УМСВЕНАУМСВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТИЗОСТАНАЛОСТ

 ПрезПрез 2003 2003 годгод. . ее направеннаправен проектпроект нана СдружениеСдружение ““ДружествоДружество заза
умственоумствено ии психическипсихически увредениувредени лицалица”” –– ДряновоДряново къмкъм ОбединениОбединени
холандскихоландски фондациифондации, , заза закупуванезакупуване нана 2 2 жилищнижилищни сградисгради вв сс..ЦареваЦарева
ливадаливада, , коитокоито дада бъдатбъдат адаптираниадаптирани заза ““ЗащитениЗащитени жилищажилища”” заза 14 14 
лицалица сс интелектуалниинтелектуални затруднениязатруднения. . 

 ПървотоПървото ““ЗащитеноЗащитено жилищежилище”” започвазапочва дада функционирафункционира катокато
делегиранаделегирана отот държаватадържавата дейностдейност нана 01.02.2005 01.02.2005 гг. . КапацитетътКапацитетът муму ее
6 6 душидуши ии 3 3 щатнищатни бройкибройки персоналперсонал, , попо--къснокъсно увеличенувеличен нана 4 4 щатащата..

 ВторотоВторото ““ЗащитеноЗащитено жилищежилище”” започвазапочва дада функционирафункционира катокато
делегиранаделегирана отот държаватадържавата дейностдейност нана 15.12.2006 15.12.2006 гг. . КапацитетътКапацитетът муму ее
8 8 душидуши ии 4 4 щатнищатни бройкибройки персоналперсонал, , попо--къснокъсно увеличенувеличен нана 5 5 щатащата..

 ““ЗащитенитеЗащитените жилищажилища”” осигуряватосигуряват включващавключваща, , приемащаприемаща ии
стимулиращастимулираща развитиеторазвитието средасреда заза хорахора съссъс специфичниспецифични потребностипотребности, , 
уютуют ии удобствоудобство. . 



ДЕЙНОСТИДЕЙНОСТИ
ВВ ““ЗАЩИТЕНИЗАЩИТЕНИ ЖИЛИЩАЖИЛИЩА””

 ОбучениеОбучение вв елементарниелементарни хигиеннихигиенни уменияумения ии формиранеформиране нана
хигиеннихигиенни навицинавици

 ОбучениеОбучение вв битовибитови уменияумения

 УсвояванеУсвояване нана трудовитрудови уменияумения

 УсвояванеУсвояване нана социалнисоциални уменияумения

 РазвитиеРазвитие ии поддържанеподдържане нана способностиспособности заза учениеучение

 РазвитиеРазвитие нана творческитворчески способностиспособности

 СпортСпорт

 ЛетуванияЛетувания, , екскурзииекскурзии, , гостуваниягостувания, , празнуванепразнуване нана празниципразници



ПРОЦЕДУРАПРОЦЕДУРА ПОПО НАСТАНЯВАНЕНАСТАНЯВАНЕ ВВ
““ЗАЩИТЕНИЗАЩИТЕНИ ЖИЛИЩАЖИЛИЩА””

Настаняването в “Защитените жилища” се извършва след
издаване на настанителна заповед от Дирекция “Социално
подпомагане” – Севлиево. Необходимите документи за
кандидатстване са: 

1. Молба – официална заявка за ползване на социална услуга, 
подадена от настойника/попечителя.

2. Настанителна заповед от Дирекция “Социално подпомагане”.

3. Договор между Дружеството за умствено и психически
увредени лица и клиента/настойника за предоставяне на
социалната услуга “Защитено жилище”.

4. Декларация – данни за семейното състояние и доходи.

5. Експертно решение на ТЕЛК.



ПРОЦЕДУРАПРОЦЕДУРА ПОПО НАСТАНЯВАНЕНАСТАНЯВАНЕ ВВ
““ЗАЩИТЕНИЗАЩИТЕНИ ЖИЛИЩАЖИЛИЩА””

Настаняването в “Защитените жилища” се извършва след
издаване на настанителна заповед от Дирекция “Социално
подпомагане” – Севлиево. Необходимите документи за
кандидатстване са: 

6. Личен амбулаторен картон.

7. Копие от документа за самоличност.

8. Медицинско удостоверение от личен лекар за общо здравословно
състояние.

9. Медицинско удостоверение от психиатър за психичното състояние.

10. Медицинско становище, че лицето може да се интегрира.

11. Документ за поставяне под запрещение.


