
 "Дневен център за деца и младежи с увреждания“ e социална услуга - форма за подкрепа 

на деца и младежи със специфични потребности с 50 и над 50% трайно намалена 

работоспособност, установени от ТЕЛК. За ползването на услугата е необходимо да бъде 

представена Предварителна оценка на потребностите или Направление, издадени от Дирекция 

„Социално подпомагане“ и сключване на договор, регламентиращ реда, условията и 

взаимоотношенията между Доставчика и Потребителя. 

 Услугите в Дневния център се ползват целодневно, полудневно или почасово в зависимост 

изготвените от мултидисциплинерен екип от ДЦДМУ с участието на потребителя и/или негов 

родител/настойник/попечител - Индивидуална оценка на потребностите и Индивидуален план за 

подкрепа/Индивидуален план за грижи. 

 В ДЦДМУ са създадени много добри условия за грижа и подкрепа, отговарящи на 

ежедневните потребности, в т.ч хигиена, хранене и възможност за почивка, за задоволяване на 

обучителни и рехабилитационни нужди, както и организация на свободното време. Социалната 

услуга е обезпечена добре поддържана материална база, достъпна среда, специализирано 

обзавеждане и оборудване, богат и разнообразен набор от дидактични материали, който 

непрекъснато се обновява и обогатява. ДЦДМУ разполага с кабинети и зали за индивидуална и 

групова работа.  

 Потребителите се подпомагат и подкрепят от екип специалисти с цел социално включване 

и превенция на настаняването им в специализирана институция. Екипът на ДЦДМУ включва 

ръководител, социален работник, педагог, рехабилитатор, трудотерапевт, двама възпитатели и 

шофьор. Заниманията с потребителите се организират в инидивдуални и/или групови сесии .  

 Работата на рехабилитатора е насочена към подобряване на двигателната активност, 

развитие на обща и фина моторика чрез общоразвиващи упражнения, лечебна физкултура, 

активна и пасивна гимнастика с и на уреди, масаж.  

 Заниманията с педагога имат за цел подкрепа на образователния процес за децата, 

включени в образователната система – училища и детски градини, както и обучителни дейности, 

насочени към компенсиране на установени дефицити, затвърждаване и разширяване на 

познанията при пълнолетните младежи. 

 Трудотерапевта и възпитателите работят за развитие на уменията за самообслужване, 

битови навици и трудови умения с цел повишаване на автономността на всеки от потребителите. 

Осъществяват съдействие, подкрепа и контрол при извършване на ежедневните дейности, 

подпомагане при хранене, хигиенни нужди и др.. 

 Организират се инициативи и мероприятия, честване на лични, национални и религиозни 

празници, посещения на театрални постановки, изложби, излети, екскурзии, занимания на открито 

със спортен харектер и състезателни елементи, и др. дейности, насочени към развитие на 

социалните умения на потребителите и разширяване на познанията за заобикалящата среда и 

общество. Някои инициативи се организират съвместно с другите социални услуги от община 

Червен бряг или с подкрепата на партньори. 

 За нуждаещите се потребители е осигурен специализиран транспорт. 

 Услугите се предоставят на адрес гр.Червен бряг, ул.“Любен Каравелов“ № 26 

/сградата на социалната служба/ всеки работен ден от понеделник до петък от 8.00 до 17.00 ч. 

Утвърдения капацитет на ДЦДМУ е за обслужване на 24 потребители 

 Пълнолетните потребители, завършили обучението си, заплащат месечна такса в размер на 

действителните месечни разходи, но не повече от 30 % от личния си доход. 

 Телефон за контакт 0884899924. 


