
 
 

 

УТВЪРДИЛ: /П/ 

 
Д-Р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

 

ПРОГРАМА 
   ЗА РАЗВИТИЕ НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С 

УВРЕЖДАНИЯ ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

 

I.  ЦЕЛИ: 

Главната цел на ДЦДМУ е да предоставя условия за цялостно 

обслужване през деня на деца и младежи до 35 годишна възраст с различни по 

вид увреждания с 50 и над 50% ТНР, установени с ЕР на ТЕЛК. Основните 

дейности са свързани с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневни, 

здравни, образователни и рехабилитационни потребности, потребности от 

дейности в свободното време и личните контакти. Ползването на услугите на 

ДЦДМУ дава възможност на родителите и близките на лицата с увреждания да 

се включат в обществения живот, да се реализират професионално , да 

проеодолеят социалната изолация, а също така да получат професионална 

помощ и подкрепа в грижата за деца и лицата с увреждания. Услугата имаза цел 

да подобри и спомогне за пълноценното физическо, емоционално и 

познавателно развитие и социално включване децата и младежите със 

специфични потребности в естествената за тях среда, чрез осигуряване на 

индивидуализирана грижа и професионална подкрепа за личностно съзряване и 

изграждане на умения за самостоятелен и независим живот. Организирането на 

живота и услугите в Центъра са насочени към създаването на условия и нагласи 

на децата/младежите за равнопоставено участие в живота на местната общност.  

 

II.  ПОДЦЕЛИ: 

Да се повиши професионалната мотивираност и квалификация на 

професионалния екип на Дневния център за деца/младежи с увреждания  Червен 

бряг; 

Да се провокира и подобри чувствителността на местната общност 

по въпросите на хората със специфични нужди  - 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 децата и младежите с увреждания, ползватели на 

услугата; 

Да се осигури включваща, приемаща и стимулираща развитието 

среда, при отчитане на рисковите за развитието на човека фактори.  

Да предлага специализирано оборудване и обзавеждане, в 

зависимост от конкретните потребности на децата и младежите.  

Да създаде оптимални условия за корекционно-компенсаторна и 

интеграционна работа с потребителите на услугите. 

 

III. МЕТОДИКИ НА РАБОТА: 

Методологията на услугите в ДЦДМУ се базира на българското и 

общностно законодателство за закрила и подкрепа на децата и хората с 

увреждания, водени от основния принцип - защита най-добрия интерес на 

хората в неравностойно положение. Методът на работа в ДЦДМУ Червен бряг е 

съобразен и с цялото специализирано социално законодателство на Р България, 

в т.ч. със Закон за социалните услуги, Закона за закрила на детето, Закона за 

социално подпомагане, Закон за интеграция на хората  с увреждания, Закона за 

защита от домашно насилие, Закона против дискриминация и т.н., както и 

всички под-законови нормативни актове, 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 ДЦДМУ Червен бряг ще съобразява дейността 

си освен с европейските резолюции и препоръки, и с Конвенцията за защита 

правата на хората с увреждания на ООН и други.  

Предлаганите социални услуги в Центъра се планират и 

предоставят от специализиран екип, съобразени с индивидуалните особености 

на всеки случай и актуална ситуация. Не съществуват строги правила за 

композиране на екипи, тъй като това зависи от специфичните изисквания на 

групата потребители и от задачите, които са поети от екипа. Изискванията към 

всеки член на екипа са високи и е необходим богат ресурс от знания и опит в 

постигане на общата мисия и цел на екипа . 

Всеки потребител се приема на базата на ясни  критерии и 

процедури. Дирекция „Социално подпомагане" (ДСП)  чрез Отдел „Закрила на 

детето" (ОЗД) или Отдел „Хора с увреждания и социални услуги“  насочва чрез 

изготвени Направления или Предварителни оценки на потребностите деца и 

пълнолетни лица до 35 годишна възраст с 50 и над 50% трайно намалена 

работоспособност, установена с ЕР на ТЕЛК, желаещите да ползват социални 

услуги в ДЦДМУ, след подадено Заявление по образец до ДСП по настоящ 

адрес. Младежите, потребители на социални услуги в ДЦДМУ, заплащат такса в 

размер, определен с Тарифа за таксите за социални услуги, финансирани от 

Републиканския бюджет /с изключение на посочените в Тарифата./  

 



ДЦДМУ функционира при спазване на следните принципи: 

1. Гарантиране на най-добрия интерес на детето/младежа, съгласно 

Конвенцията на ООН за правата на детето и Конвенция за правата на 

хората с увреждания на ООН;  

2. Зачитане на достойнството и личността на детето/младежа; 

3. Уважение към личната история и етническата и културна 

идентичност на детето/младежа;  

4. Предоставяне на възможности за пълноценно развитие на потенциала на 

децата/младежите, съобразно техните потребности и възможности;  

5. Зачитане на индивидуалните особености на всяко дете/младеж, като се 

отчита динамиката на развитието и се прилага индивидуален подход при 

предоставянето на грижи; 

6. 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;  

7. Подкрепа за самостоятелен и пълноценен живот, чрез осигуряване на 

информация и достъп на пълнолетните младежи до пазара  на труда или 

програми и мерки за заетост, професионална квалификация и 

преквалификация - насърчаване и създаване на условия и достъп до 

работни места; 

8. Предоставяне на възможности за социален живот и участие в живота на 

местната общност, както и възможности за занимания през свободното 

време; 

9. Предоставяне на възможности на детето/младежа 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; 

10. Осигуряване на среда, близка до семейната, в която се изграждат 

отношения на приемане, зачитане и доверие, трайни във времето;  

11. Подкрепяне и стимулиране на самостоятелността и развитието на 

детето/младежа, съобразно индивидуалните му възможности и 

способности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН ГРАФИК 

ЗА ДЕЙНОСТИТЕ НА ДЦДМУ - ЧЕРВЕН БРЯГ за 2022 г. 

1 Работа по случай. 
1.1. Осигуряване на стимулираща развитието среда. 
1.2. Предоставяне на разнообразни дейности и 
прилагане на методи, които да спомагат за 
развитието, преодоляване и компенсиране на 
дефицитите на потребителите. 
1.3. Реализирани проверки на дейността на 
социалната услуга 

             

2 Дневна грижа в ДЦДМУ. 
2.1. Създаване на хигиенни навици и грижи за тялото, 
умения за самостоятелно хранене, хигиена на 
облеклото и личното пространство, умения за 
самостоятелно домакинстване, за ориентиране и 
придвижване на улицата. 
2.2. Задоволяване на ежедневните потребности. 
2.3. Насърчаване и подкрепа на социалното, 
емоционалното и културно развитие. 

             

3 Грижа за здравето на потребителите, ползватели 
на социалната услуга ДЦДМУ. 
3.1. Здравна профилактика.Провеждане на беседи, 
презентации на здравни теми. 
3.2. Гимнастика, ЛФК, масаж,работа с и на уреди, 
организиране на подвижни и състезателни игри. 

             

4 Психологическа подкрепа на потребителите, на 
социалната услуга ДЦДМУ. 
4.1. Психологическа помощ и подкрепа на 
потребителите и техните семейства. 
4.2. Сензорна интеграция. 
4.3 . Развитие на когнитивните функции. 

             

5 Образователно развитие при децата. 
5.1. Работа с педагог чрез прилагане на широк набор 
от методи и материали. 
5.2. Съдействие за успешна интеграция на деца със 
СОП в системата на масовите училища и детските 
градини. 
5.3. Повишаване мотивацията към учебния процес. 
5.4. Работа за професионално ориентиране – беседи, 
посещения и срещи със специалисти от различни 
професионални области. 
5.5. Партньорски взаимоотношения с училища, детски 
градини и семейства на базата на взаимно 
сътрудничество. 

             

6 Обучителни дейности при младежите. 
6.1. Прилагане на елементи от трудо и арт-терапия  
6.2. Изграждане на умения за ползване на 
обществените услуги и различните институции. 

             

7 Речево развитие. 
7.1. Стимулиране на общуването и вербалното 
изразяване, в индивидуални и/или групови сесии.  
7.2. Развитие на активния и пасивен речник на 
потребителите. 
7.3.Използване на алтернативни методи за 
комуникация. 

             

8 Жизнени умения за самостоятелен и независим 
живот, отдих и свободно време на ползватели на 
социалната услуга ДЦДМУ. 
8.1. Изграждане на умения за самостоятелно 
справяне в грижите за себе си, лична и обществена 

             



хигиена, пазаруване, битови дейности –приготвяне на 
храна, пране, чистене, гладене. 
8.2. Затвърждаване и надграждане на нови умения за 
пълноценно социално включване. 
8.3. Усвояване на правила и норми при общуването и 
поддържането на социални контакти.  
8.4. Организиране на тържества, свързани с честване 
на лични, национални и традиционни празници.  
8.5. Провеждане на екскурзии, излети, разходки сред 
природата.  
8.6. Посещения на културно-масови мероприятия – 
театър, концерт, изложба, музей. 

9 Работа с родители и близки на децата/младежите 
с увреждания.  
9.1. Консултиране, информиране, посредничество, 
придружаване. 
9.2. Насочване и съдействие за ползване на други 
обществени услуги в зависимост от техните нужди и 
проблеми. 
9.3. Включване на родителите в съвместни 
инициативи. 

             

10 Мобилна работа. 
10.1 Мобилна социална работа с цел осъществяване 
на срещи с родители и разширеното семейство. 
10.2 Мобилна социална работа по случай с цел 
осъществяване на срещи с представители на 
институции/организации – училища, лични лекари и 
др. 

             

11 Работа с общността,  други институции, 
организации и други на местно и регионално 
ниво. Подписване на споразумения за 
сътрудничество. 
11.1. Срещи с институции, организации и други на 
местно и регионално ниво и участие в общи дейности 
и инициативи. 
11.2. Подписване на споразумения за съвместна 
работа. 

             

12 Работа с доброволци и стажанти. 
12.1. Провеждане на кампании за популяризиране на 
доброволчеството сред местната общност, 
съвместно с другите социални услуги в общината. 
12.2. Включване при подготовка и реализиране на 
празници, мероприятия, инициативи. 
 

             

13 Обмяна на опит.  
12.1.Кръгли маси по професионални направления. 
12.2 Посещения на специалисти от ДЦДМУ в други 
социални услуги. 
12.3 Посещения в ДЦДМУ от екипи от други социални 
услуги. 

              

14 Супервизия на екипа. Професионална подкрепа и 
консултиране. 

             

15 Участия на екипа в обучителна програма. 
15.1.Вътрешно-организирани обучения 
15.2.Обучения, организирани от партньори 

             

16 Публичност. 
16.1. Фейсбук профил. 
16.2. Разпространение на брошури, визитки и 
информационни материали. 
16.3. Отразяване в местни и национални медии на  
инициативите на ДЦДМУ. 

             



                   В края на всяка календарна година, екипът на ДЦДМУ Червен бряг 

прави самооценка на качеството на предоставяните услуги. В съответствие с 

изискванията на Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за 

деца и въз основа на резултатите от осъществения вътрешен и външен 

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

следваща година. 

 

IV. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ОТ ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ 

НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ - ЧЕРВЕН 

БРЯГ 

 

Бюджетът се формира на основата на делегираните от държавата 

средства по единен разходен стандарт, изчислени при капацитета на ДЦДМУ. 

Средствата за издръжка 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 с необходимите 

разходоправдателни 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 на чрез отделни счетоводни аналитични сметки или в отделна 

счетоводна система и могат да бъдат проследявани ясно.  

Всички разходи се анализират и се отчитат от доставчика на 

услугата - Община Червен бряг. Общината се ангажира за създаване на условия 

за гарантиране на процес на адекватност, ефективност и своевременност на 

предприетите действия по управление на социалната услуга и създаване на 

регулация за съхранение и архивиране на документацията.   

 

                     V.   УЧАСТИЕ НА ПАРТНЬОРИ: 

 

ДСП Червен бряг; детски и учебни заведения на територията на 

Община Червен бряг; Национални и наднационални, регионални и местни 

неправителствени организации и формирования на гражданското общество;  

Професионални обединения; Дирекция "Бюро по труда" Червен бряг;  Вътрешно-

организационно партниране между изградените звена в Община Червен бряг и 

др. 



 

VI. СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВОСТ НА УСЛУГИТЕ И 

ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ: 

 

ДЦДМУ предоставя условия за жизнена среда, близка до семейната 

за пълноценното развитие на деца  и младежи със специфични потребности, при 

която потребителите получават необходимата им индивидуализирана грижа и 

подкрепа за: 

Личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и 

независим живот; реализация, развитие и усъвършенстване на услугите, 

предоставяни до момента; задоволяване основните жизнени потребности на 

потребителите от храна, подслон, сигурност, развитие както и условия за 

тяхното надграждане; осигуряване безопасна и сигурна среда, в която 

потребителите да развиват пълноценно своите възможности; равнопоставено 

участие в живота на местната общност чрез равен достъп на потребителите до 

училище, детска градина, читалища, библиотеки, детски клубове и занимални, 

общински центрове за работа с деца и възрастни, спортни клубове, детски 

площадки, и др.; гарантиране достъп до специализирани здравни, образователни 

и други услуги в общността; осигуряване адекватни услуги, условия и 

оборудване, необходими за постигане на максимална самостоятелност на 

потребителите с увреждания; предоставяне набор от услуги, грижа и занимания 

за формиране и развитие на хигиенни навици, умения за общуване, упражняване 

на различни социални роли и тяхното овладяване; подготовка за самостоятелен и 

независим живот и пълноценното им включване в живота на общността; 

гарантиране планирането и индивидуализирането на подкрепата за всеки 

потребител въз основа на екипно обсъждане и екипно вземане на решение; 

осигуряване адаптацията на потребителя  в ДЦДМУ, като планирането на 

грижите и интервенциите за него се основава на първоначалния период на 

оценка и планиране и обсъждане в екип;  

Развитието на спектъра от дейности дава възможност да се 

осъществяват на практика залегналите в българското законодателство мерки за 

закрила на децата и хората в риск. Интегрирането на разнообразни услуги и 

партньори позволява гъвкавост отговаряйки на потребностите  и особеностите 

на децата и младежите.  

                    ДЦДМУ ще предоставя услуги в следните направления: 

- Дневна, полудневна и почасова грижа; 

- Грижа в зависимост от потребностите и съобразено с  индивидуалното 

мнение и избор на потребителя;  

- Осигуряване ежедневните потребности, като ежедневието е индивидуално 

и е съобразено с индивидуалните нужди и желания;  

- Потребителите получават навременни и адекватни здравни грижи, услуги  

и рехабилитация; 

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

грижи за здравето по отношение на личната си хигиена; хигиена на 

личното пространство; здравословно хранене; грижи за тялото и др.;  



- Психологична подкрепа, психологично консултиране и  психотерапия 

съобразно потребностите на всеки потребител;  

- Подкрепа, насърчаване и стимулиране на потребителите за интеграция в 

образователната система. Детето участва в общообразователния процес и 

постига развитие съобразно индивидуалните си възможности;  

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

готовност за самостоятелен и независим живот, според здравословното 

им състояние и възможностите. Организира ежедневието в ДЦДМУ по 

начин, който осигурява придобиване на знания и умения за независим 

живот и повишаване на личностната, социалната и гражданската  култура 

и компетентност в следните примерни области:  Всекидневни умения за 

живот: хранене; хигиена; грижи за здравето; битови умения; умения за 

поддържане на самостоятелно домакинство - приготвяне на храна, пране 

и гладене, умения за безопасно използване на домакински уреди и други 

видове електрически уреди, запознаване с хранителни продукти; избор на 

подходящо облекло и грижа за дрехите; как да управляваме парите си - 

разпределение на личния бюджет - пари, цени, стоки; икономично 

пазаруване; умения за организиране и управление на времето; 

- Умения,свързани с живота в общността: Опознаване на населеното място 

и околностите му; Ползване обществените услуги и различните 

институции. 

- Социални и личностни умения за живот: Себепознание; Моето  семейство; 

Овладяване на емоции и предотвратяване на конфликти; Общуване; 

Умения да се представяш по подходящ начин в социалната среда. 

Интимност и сексуалност: Промените в тялото; Човешката сексуалност;  

- Дейности за интегриране на ДЦДМУ в живота на местната общност и 

създаване на добри партньорства;  

- Организиране на свободното време на потребителите на  социалната 

услуга; 

- Организиране на празнични мероприятия и екскурзии;  

- Осъществяване на рекламни дейности, популяризиращи  социалната 

услуга; 

- Експертно-консултативна дейност; 

- Мобилна социална работа с родители, институции, организации и др. 

Всички предоставяни в ДЦДМУ услуги отговарят на нормативните 

изисквания на европейското и национално законодателство, в частност на 

Закона на социални услуги, Закона за закрила на детето, Закона за социално 

подпомагане, Закона за интеграция на хората с увреждания,  Правилник за 

прилагане на Закона за социални услуги,  Правилника за прилагането на Закона 

за закрила на детето, Правилника за прилагане на Закона за социално 

подпомагане, Наредбата за критерии и стандарти за социални услуги за деца (и 

други). 

 



VII. ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА 

 

ДЦДМУ се стреми да предоставя услуги на професионално ниво,  в 

съответствие с всички изисквания на нормативните документи, като развива и 

разширява дейностите по предоставянето им. Поради това 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 ново постъпилите, които получават въвеждащо 

обучение, така и за работещите - за надграждане и профилиране на познанията и 

уменията. 

Чрез обученията и развитието на персонала, се 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 

доставчика; Подготвяне на персонала да се справя по-добре с промени и непредвидени 

обстоятелства; 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. 

Всеки специалист в ДЦДМУ е насърчаван и подкрепян да посещава 

специализирани професионални обучения и конференции, организирани от 

външни партньори и обучители. 

На всички служители в ДЦДМУ се предоставя възможност да 

надграждат познанията си в областта на социалните услуги, чрез включването в 

специализирани обучителни програми, специфично разработени за съответното 

работно място и професионални компетенции, други форуми, семинари и 

конференции.   

 

VIII. ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ: 

 

Доставчикът има разработена Процедура за подбор на персонал и 

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

необходими за дейността на ДЦДМУ, 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. 

 

 IX. МОНИТОРИНГ: 

 

                 Доставчикът има 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 

ръководителят на социалната услуга, финансист и представители на доставчика 

на услугата - Община Червен бряг. 

 

                     X.    ПУБЛИЧНОСТ: 

 

ДЦДМУ реализира мерките по публичност чрез фейсбук страница, 

в която се правят актуални публикации, отразяващи дейността на услугата, при 

спазване на всички изисквания за заснемане и публикуване.  

Партньорства с местни, регионални и национални медии, експерти 

от Община Червен бряг. 

 

     XI.  ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

- Подобряване на общото състояние на потребителите чрез прилагане на 

устойчиви и комплексни подходи в съответствие със стандартите, 

заложени в нормативните документи.  

-  Създаване на възможности за пълноценно социално включване на деца  и 

младежи с увреждания в живота на общността.   

- Подобряване на  социални умения у потребителите, ползващи  услугата. 

- Повишаване на професионалните умения и компетенции на 

специализирания персонал чрез обучения и супервизии.  

- Повишен родителски капацитет и умения за грижа, съобразно 

специфичните нужди на децата от целевата група.  

- Повишена обществена информираност и чувствителност по проблемите 

на децата и младежите с увреждания.  

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

социалното включване на децата и младежите в общността.  

- Участие при възможност в съвместни инициативи с педагогически 

институции и организации. 

- Сформиране на доброволческа програма за всички възрасти и  поколения. 

- Организиране на поне 1 публично събитие/година.  

- Участие в специализирани обучения на екипа на ДЦДМУ. 

- Участия в конференции и специализирани социални събития.  

- Програма за развитие на услугата се актуализира ежегодно.  

 

 

       Актуализиран на 01.01.2022 г. 

 

 


