
 
 

 

УТВЪРДИЛ: /П/ 

 
Д-Р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ 

 
 

 

 

ПРОГРАМА 

 
 ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ЛИЦА С УМСТВЕНА 

ИЗОСТАНАЛОСТ  ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

 

ЦЕЛИ: 

 

1. Предоставянето на услугата Защитено жилище за лица с умствена изостаналост 

(ЗЖЛУИ) цели създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна 

защита и социална интеграция на лица с умствена изостаналост; осъществяване 

на дейности за постигане на социално включване и възстановяване на изгубените 

социални умения и навици; осигуряване на пълноценен и самостоятелен начин на 

живот в подходяща среда, близка до семейната, с възможност за подкрепа и изява. 

2. Услугата цели още да предостави условия за живот, наблюдение и подкрепа, 

които позволяват на потребителите да живеят относително самостоятелно, като 

поддържат и развиват своята независимост и социална приобщеност. 

3. ЗЖЛУИ представлява алтернатива на институционалния тип грижи, като 

предлага социална услуга за настаняване и подкрепа в общността на лица с 

умствена изостаналост, съобразно с българското законодателство и съвременните 

изисквания и стандарти в социалната работа и социалните услуги. 

Предоставените битови условия за настаняване и относително самостоятелен 

живот, 24-часовата грижа и наблюдението са свързани и насочени към 

повишаване на социалните умения и уменията за независим живот. 

 

ПОДЦЕЛИ: 

 

- Да се повиши професионалната мотивираност и квалификация на 



професионалния екип на ЗЖЛУИ  Червен бряг; 

- Да се осигури възможност на потребителите да живеят в обществото с общи 

социални норми и ценности и да са част от живота и ежедневието на местната 

общност; 

- Предоставяне на среда с осигурена защита на правата на личността, с договорени 

правила, ритъм и дейности, както и с устойчиви взаимоотношения и етични норми 

на поведение, като уважение, доверие, приемане на различието, взаимопомощ; 

- Да се провокира и подобри чувствителността на местната общност пред 

предизвикателствата на лицата с умствена изостаналост и съвременната личност 

- правото на достоен живот, правото на адекватна грижа, правото на избор, 

равнопоставеността в обществото, правото на равен старт и правото на подкрепа; 

- Да се подобри междуинституционалния диалог и сътрудничество в подкрепа 

благосъстоянието на лицата с умствена изостаналост, ползватели на услугата. 

 

МЕТОДИКИ НА РАБОТА: 

 

              Методологията на услугите в Защитено жилище за лица с умствена изостаналост 

се базира на българското и международно законодателство за закрила и подкрепа на 

семейството, водени от основния принцип - защита най-добрия интерес на лицата в 

неравностойно положение. Услугата ЗЖ за лица с умствена изостаналост включва широк 

пакет от нормативни документи в защита на правата на лицата в неравностойно 

положение и осигуряване на всички условия, необходими за тяхното благосъстояние.                 

Методът на работа в ЗЖЛУИ Червен бряг следва да бъде съобразен и с цялото 

специализирано социално законодателство на Р България, в т.ч. със Семейния кодекс, 

Закон за социални услуги, Закона за социално подпомагане, Закон за интеграция на 

лицата с увреждания, Закона за защита от домашно насилие, Закона против 

дискриминация, Закон за здравословни и безопасни условия на труд; Кодекс на труда; 

както и всички под-законови нормативни актове, без изключение на Постановления на 

Министерския съвет и Решения на Министерския съвет, Национални програми, 

Национални стратегии и прочее. По отношение на международното и общностно 

законодателство, въпреки че националната нормативна база на Р България в социалната 

сфера е изцяло хармонизирана с общностния норматив на Европейския Съюз, дейността 

на ЗЖ за лица с умствена изостаналост Червен бряг ще съобразява дейността си освен с 

европейските резолюции и препоръки, и с Конвенцията за защита правата на лицата с 

увреждания на ООН и други. 

              Дейността на ЗЖ за лица с умствена изостаналост е социална услуга, целяща да 

осигури на потребителите възможност за развитие на личностните им потенциали, шанс 

за реализация в обществото, изграждане или усъвършенстване на трудовите им умения, 

алтернативен път за генериране на доходи, създаване и поддържане на социални 

контакти, подкрепа на самостоятелността и независимостта им, разширяване на достъпа 

им до обществената среда. За да съдейства на потребителите за нормализиране на 

ежедневието им, ЗЖ за лица с умствена изостаналост ще създаде условия така, че в деня 

им да се редуват различни типове дейности (образователни занимания, изграждане на 

навици за самостоятелност; домашни задължения, трудотерапия, развлечение и свободно 



време), които да се случват в различни пространства и по различно време. 

                  Предлаганите социални услуги в ЗЖ за лица с умствена изостаналост се 

планират и предоставят от специализиран екип, насочени по направления към 

потребителите; съобразени с индивидуалните особености на всеки случай и актуална 

ситуация. Не съществуват строги и ясни правила за композиране на екипи, тъй като това 

зависи от специфичните изисквания на групата потребители и от задачите, които са 

поети от екипа. Въпреки това е редно да съществува общо съгласие, че изискванията към 

всеки член на екипа са големи и е необходим огромен ресурс от знания и опит в 

постигане на общата мисия и цел на екипа. 

                 Всеки случай се приема на базата на ясни критерии и процедури. 

Настаняването в ЗЖ за лица с умствена изостаналост се извършва със Заповед на 

директора на ДСП. Лицата, които желаят да ползват социалната услуга, подават писмено 

Заявление по настоящия си адрес съответно до Директора на Дирекция „Социално 

подпомагане"(ДСП), когато услугата е делегирана от държавата дейност. 

                 ЗЖ за лица с умствена изостаналост функционира при спазване на следните 

принципи: 

- Равенство между лицата; 

- Право на всеки човек на независимо съществуване, на уважение и приемане в 

общността; 

- Да не се допуска дискриминация на базата на увреждане, външен вид, цвят на 

кожата, религия, пол, сексуална ориентация и т.н. 

- Всяко лице, независимо от степента на увреждане, разполага с личностен 

потенциал за развитие; 

- Нормалната среда води до нормално поведение; 

- Баланс между индивидуалната и груповата работа. 

- Зачитане на достойнството и личността; 

- Уважение към личната история и етническата и културна идентичност на 

потребителя; 

- Предоставяне на възможности за пълноценно развитие на потенциала на 

потребителите, съобразно техните потребности и възможности; 

- Зачитане на индивидуалните особености на всеки потребител, като се отчита 

динамиката на развитието и се прилага индивидуален подход при предоставянето 

на грижи; 

- Гарантиране на достъп и включване в образователни и обучителни програми в 

съответствие със степента на развитие, потенциала и личния избор на 

потребителя, както и в програми за социална интеграция и съпътстващи услуги в 

общността на територията на общината; 

- Предоставяне на възможности за социален живот и участие в живота на местната 

общност, както и възможности за занимания през свободното време; 

- Предоставяне на възможности на потребителя да изразява мнение, да прави личен 

избор и да взема решения, съобразно възможностите и възрастта си, по въпроси, 

свързани с неговия настоящ и бъдещ живот и бит; 

- Осигуряване на среда, близка до семейната, в която се изграждат отношения на 

приемане, зачитане и доверие, трайни във времето; 



- Подкрепяне и стимулиране на самостоятелността и развитието на потребителя, 

съобразно индивидуалните му възможности и способности. 

 

 

ПЛАН ГРАФИК 2022г. 

 

ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ - ЧЕРВЕН 

БРЯГ 

 

 Дейности на ЗЖЛУИ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Работа по случай в ЗЖ за лица с умствена 

изостаналост 

            

2 Изход от услугата.             

3 Мобилна работа.             

4 Денонощна грижа             

5 Здравни грижи.             

6 Образователни услуги и информация.             

7 Свободно време и лични контакти.             

8 Работа с близки и роднини.             

9 Работа с общността, други институции, 

организации и други на местно и регионално 

ниво. Подписване на споразумения за 

сътрудничество. 

            

10 Работа с доброволци.             

11 Провеждане на кампании: работа е 

обществеността, работа с местни институции, 

работа с високо рискови общности и други 

            

12 Обмяна на опит.             

13 Супервизия на екипа. Професионална подкрепа и 

консултиране. 

            

14 Участия на екипа в обучителна програма.             

15 Публичност             

16 Технически и финансов отчет             

17 Други ,             

 

 

                   В края на всяка календарна година, екипът на ЗЖЛУИ Червен бряг прави 

самооценка на качеството на предоставяните услуги. В съответствие с изискванията на 

ЗСУ, ППЗСУ и въз основа на резултатите от осъществения вътрешен и външен 

мониторинг и контрол, се изготвя актуализиран график на дейностите за всяка следваща 

година. 

 

 



 

 

 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ОТ ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ НА ЗАЩИТЕНО 

ЖИЛИЩЕ НА ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

                   Бюджетът се формира на основата на делегираните от държавата средства по 

единен финансов стандарт, изчислени при капацитета на ЗЖЛУИ. Средствата за 

издръжка на ЗЖЛУИ се определят ежегодно в съответствие с утвърдените стандарти за 

издръжка на държавно делегирани дейности. 

                   Разпределението на разходите има за цел по най-ефективен начин да обуслови 

качественото предоставяне на социалната услуга. С оглед разнообразния характер на 

конкретните дейности, произтичащи от социалната услуга, промени в конкретните суми 

и съотношения на разходите е възможен в рамките на не повече от 10 (десет) % от 

съответната група разходи. 

                    Отчитането на средствата се осъществява при условия на прозрачност, 

законосъобразност и финансова отговорност. 

                    Всички разходи се извършват и доказват срещу необходимите разход 

оправдателни документи - фактури или други документи с еквивалентна доказателствена 

стойност, съгласно националното законодателство. Всички разходи следва да са 

извършени в съответствие с принципите за добро финансово управление, гарантиращи 

по най-добър начин качественото предоставяне на социалната услуга. 

                   Всички разходи се отразяват в счетоводната и данъчна документация чрез 

отделни счетоводни аналитични сметки или в отделна счетоводна система и могат да 

бъдат проследявани ясно. 

 

УЧАСТИЕ НА ПАРТНЬОРИ: 

 

ДСП Червен бряг; 

Начални, основни и средни училища на територията на Община Червен 

бряг; 

Национални и над-национални, регионални и местни неправителствени организации и 

формирования на гражданското общество; 

Професионални обединения; 

Дирекция "Бюро по труда" Червен бряг; 

Районен съд Червен бряг; 

Други. 

 

СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВОСТ НА УСЛУГИТЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА 

РИСКОВЕТЕ: 

 

            Община Червен бряг създава и предоставя социално ориентирана подкрепа на 

лицата с умствена изостаналост, ползващи ЗЖЛУИ Червен бряг; амбицията е услугата 

да се развива и да бъде разпозната като работеща в защита на социалните права и 

интереси на лицата в неравностойно положение в община Червен бряг, което от своя 



страна е обвързано с: познаване на потребностите и ресурсите на местната общност; 

професионален капацитет на организацията да участва в процесите на вземане на 

решения, свързани с местните социални проблеми; доверие в професионализма на 

организацията; работещи партньорски взаимоотношения в социалната сфера с ключови 

фигури, общинска администрация, организации и държавни институции. 

Предоставянето на услугата ще осигури високо качество, като удовлетворява 

променящите се потребности на лицата с умствена изостаналост в хода на тяхното 

социално включване и в оптимална степен подготовка и подкрепа за независим живот. В 

същото време ще предлага професионални подходи за гарантиране на тяхната сигурност 

и развитие, чрез осигуряване на подкрепяща среда и развиване на жизнения потенциал 

на потребителите и възможности за социалната им интеграция; Осигуряване на 

разнообразни дейности и методи, които да спомагат за социалното включване; социално-

правни консултации, засилване на връзките с местни национални и международни 

правителствени и неправителствени организации и общности с оглед повишаване 

качеството на услугите; укрепване и развитие капацитета 

(организационен/институционален, материален и професионален), които да подкрепят и 

подпомогнат потребителите на ЗЖ за лица с умствена изостаналост. 

 

                   ЗЖ за лица с умствена изостаналост предоставя услуги и подкрепа на своите 

потребители в следните стратегически направления: 

- Денонощна грижа; 

- Грижа в зависимост от потребностите и съобразено с индивидуалното мнение и 

избор на потребителя; 

- Осигуряване на нуждите от храна, подслон, лични вещи. Индивидуално 

съобразено с индивидуалните нужди и желания ежедневие; 

- Достъп до здравна профилактика, здравни грижи, лечение и рехабилитация. 

Потребителите получават навременни и адекватни здравни грижи, услуги, 

лечение и рехабилитация; 

- Подкрепа и развитие на хигиенни навици и формиране на умения за грижи за 

здравето по отношение на личната хигиена; хигиена на личното пространство; 

здравословно хранене; грижи за тялото и др.; 

- Съдействие за осигуряването на психологична подкрепа, психологично 

консултиране и психотерапия, съобразно потребностите на всеки потребител; 

- Достъп до подходящо заведение за образование и подкрепа в образователния 

процес в съответствие с възрастта на потребителя. Развитие и поддържане на 

способностите за учене. Осигуряване на достъп до информация; 

- Условия и подкрепа за придобиване на знания и развиване на умения и готовност 

за самостоятелен и независим живот. Организиране ежедневието в Защитено 

жилище по начин, който осигурява придобиване на знания и умения за независим 

живот и повишаване на личностната, социалната и гражданската култура и 

компетентност. 

- Грижата в услугата ЗЖ за лица с умствена изостаналост има за цел постигане на 

максималната възможна степен на самостоятелност и нормален ритъм на живот 

на потребителите. Подкрепата цели: съхраняване и развитие на натрупаните 



знания и умения във всички области от живота; разширяване на знанията и 

уменията за самостоятелен живот; взаимовръзка с други социални услуги за 

предоставяне на обучение, професионална квалификация, подготовка за работа, 

трудова дейност; активни дневни занимания и свободно време. 

Удовлетворяването на тези нужди допринася и за сътрудничеството между 

потребителя, значимите лица от обкръжението му и подкрепящите го. 

 

ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА 

 

            Община Червен бряг се стреми да поддържа качеството на предоставяните 

социални услуги, да развива и разширява дейностите по предоставянето им. Именно 

затова се залага на реализирането на обучения на специалистите и професионалното им 

израстване. Възможността да се комбинира теория и практика е изключително полезна 

за специалистите, както за новопостъпилите, които получават въвеждащо обучение, така 

и за работещите - за надграждане и профилиране на познанията и уменията. 

Чрез обученията и развитието на персонала, Община Червен бряг цели:  

- Придобиване на нови и развитие на съществуващите знания и умения; Развитие 

на потенциала на служителите в съответствие с изискванията на работата и 

приоритетите на организацията; Подготвяне на персонала да се справя по-добре с 

промени и непредвидени обстоятелства; Предоставяне на възможност за 

конкурентно предимство; Подобряване изпълнението на служебните задължения 

и работата на екипите; Повишаване на удовлетворението от работата и личната 

мотивация; Даване на възможност за делегиране на по-сложни задачи на 

служителите, развитие на новаторско мислене и др. 

- Извън фирмената Обучителна програма, всеки специалист е насърчаван и 

подкрепян да посещава специализирани професионални обучения и 

конференции, организирани от външни партньори на Община Червен бряг. 

- На всички служители в ЗЖЛУИ се предоставя възможността да надграждат 

познанията си в областта на социалните услуги, чрез включването в 

специализирани Обучителни програми, специфично разработени за съответното 

им работно място и професионални компетенции. Обучителната програма на 

ЗЖЛУИ в направление „Управление на социални услуги" през 2021г. се формира 

чрез три основни стълба:  

- Вътрешно - организирани обучения; Обучения, организирани от партньор; Други 

форуми, семинари и конференции, в които служители на ЗЖЛУИ са поканени за 

участие. 

 

ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ: 

 

            ЗЖЛУИ разполага с разработена Процедура за подбор на персонал и критерии за 

оценка. Подборът на персонал и други експерти/специалисти, необходими за дейността 

на ЗЖЛУИ, се провежда при спазване на следните принципи: 

- Информираност и публичност, достъпност на участието; 

- Максимално удовлетворяване на изискванията за компетентност и 



опит; 

- Недопускане на дискриминация. 

- Подборът се извършва на няколко етапа, в зависимост от броя на кандидатите: 

подбор по документи; провеждане на интервю. 

- Одобрените кандидати се назначават на работа, съгласно разпоредбите на 

Кодекса на труда. 

 

МОНИТОРИНГ 

 

ЗЖЛУИ  притежава разработена система за текущ и последващ мониторинг и контрол 

на няколко нива - както на фактическите дейности по предоставяне на социални услуги, 

така и на финансовото обезпечаване и разходване на средства. Ангажирани за 

мониторинга на съответните нива са съответният ръководител на социална услуга, 

финансистът на организацията и Община Червен бряг. 

  

ПУБЛИЧНОСТ 

 

ЗЖЛУИ реализира мерките по публичност чрез специално разработен и ежедневно 

поддържан уеб-сайт и чрез печатни издания. 

Партньорства с местни, регионални и национални медии, ПР - специалисти и експерти, 

ПР - агенции, експерти/отдел "Връзки с обществеността" в община Червен бряг. 

С оглед заложените в план-графика на дейностите ангажименти на ЗЖ за лица с умствена 

изостаналост, предвижда перманентно присъствие в общественото пространство на 

местната общност. 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

 

- Подобряване благосъстоянието на потребителите в ЗЖЛУИ чрез прилагане на 

устойчиви и комплексни подходи в съответствие със стандартите, заложени в 

нормативните документи. 

- Създаване на възможности за пълноценно социално включване на лицата с 

умствена изостаналост. 

- Създаване на реална възможност за успешно преминаване от институционална 

грижа към живот в среда, близка до семейната. 

- Подобрени социални умения у потребителите, обхванати от 

услугата. 

- Пълноценно социално включване на потребителите и личностна реализация в 

обществото. 

- Повишаване на професионалните умения и компетенции на специализирания 

персонал чрез обучения и супервизии. 

- Повишена обществена информираност и чувствителност по проблемите на лицата 

от специализираните институции и потребността от грижа в семейна среда, в 

общността. 

- Осигуряване на разнообразни дейности и методи, които да спомагат за 



социалното включване на лицата с увреждания в общността. 

- Сформиране на доброволческа програма за всички възрасти и 

поколения. 

- Организиране на поне 1 публично събитие/година. 

- Преминаване през специализирани обучения на екипа на ЗЖЛУИ. 

- Участия в конференции и специализирани социални събития . 

-  Планът  /програмата/ за развитие на услугата в ЗЖЛУИ се актуализира ежегодно. 

 

 

 

 

Утвърден на 01.01.2022г. 
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