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ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ 
С УВРЕЖДАНИЯ „НАДЕЖДА” – ВЕЛИНГРАД 

 
ул. „Гео Милев” №6; тел.: 0359/ 5 12 98; GSM: 0885 606 818;  

e-mail: dcdmu_velingrad@abv.bg; URL: http://www.dcdmu.velingrad.bg/ 
 

 
 

М Е Т О Д И К А 

 
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ СОЦИАЛНАТА УСЛУГА 

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ 

”НАДЕЖДА” ГРАД ВЕЛИНГРАД 
 

 

 

 Ролята на Дневния център е да осигурява включваща, приемаща и 

стимулираща развитието среда. Центърът насърчава и подкрепя 

социалното, емоционалното и културно развитие на всеки посетител 

като доказателство на това, че всеки човек може да развие 

потенциала си и да бъде ценен участник в живота на общността. 

 

 Нашата мисия:      
Дневният център подкрепя социализацията и интеграцията на децата 

чрез индивидуален подход, съобразен с нуждите и потребностите. 

Специалистите в Дневния център се грижат, подкрепят и подпомагат 

потребителите в процеса на изграждане на навици за самостоятелен 

живот. 

 

 Описание и същност :  

ДЦДМУ ”Надежда” - Велинград е социално заведение към Община 

Велинград, за цялостно обслужване през деня, свързано и с 

предоставянето на храна, задоволяването на ежедневните, здравните, 

рехабилитационните потребности, както и организацията на 

свободното време и личните контакти. Предлага специализирано 

оборудване и обзавеждане, в зависимост от конкретните 

потребности на децата. Центърът е за деца и младежи с увреждания 

от 3 до 29 години, с капацитет 36 места. Всички услуги се 

предоставят целодневно и почасово. Дневният център се намира в 

източното крило на ЦДГ “Детски рай” в кв. Каменица, ул. “Гео 

Милев” № 6. 

http://www.dcdmu.velingrad.bg/
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 Нашите принципи са:      
 Децата с увреждания имат знания, притежават умения и 

таланти, които трябва да бъдат открити, развивани и оценени; 

 Децата  с увреждания имат мечти и бъдещи очаквания; 

 Децата  с увреждания могат да ни научат на морални 

ценности; 

 Да ги приемем и обичаме, такива, каквито са и те ще ни 

отвърнат със същото; 

 Да им помогнем да отстояват правата си, да се защитават, да 

споделят идеите си; 

 Да ги подкрепим да заемат своето достойно място в живота. 

 

 Цели на заведението:      
 Подпомагане цялостното развитие и разгръщане потенциала 

на всеки потребител; 

 Социална адаптация, корекционно - компенсаторна, 

педагогическа, психологическа  и лпгппедична подкрепа, 

възпитателна и рехабилитационна дейност; 

 Осигуряване на постоянна и качествена грижа; 

 Предоставяне  на  възможности за пълноценно участие в  

живота на общността; 

 Интегриране на децата със специални образователни 

потребности в системата на образованието; 

  Полагане на усилия за премахване дискриминацията към 

децата и младежите с физически и интелектуални 

затруднения; 
 Подкрепа и съдействие на децата  и на техните семейства. 

 

 Целевите групи: 
- Заложен капацитет 36 места 

- Три групи, две за деца и една за младежи 

 

ДЦДМУ “Надежда” работи с две групи деца и една група младежи. 

Участниците  са с физически и ментални увреждания. Разпределението е 

на база моментното състояние и индивидуални възможности на всеки 

посетител. Групите са отворени, като се насърчава изграждането на 

доверие, взаимопомощ, самопомощ, съпричастие и съчувствие. Работи се 

индивидуално и групово по предварително изготвен и утвърден седмичен 

график и обсъден и приет индивидуален план за грижа. Участниците се 

поставят в ситуации от реалния живот. Провокират се чрез използването 
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на различни методи и техники да изразяват свободно своите чувства и да 

споделят различни идеи. 

 

 Описание на дейностите по предоставяне на социалната 

услугата: 

 Програмата на Дневния център включва разнообразни дейности. 

Всички занимания са съобразени с общото здравословно състояние. 

 Обръща се внимание на влеченията и интересите, съобразени с 

физическите възможности на настанените. Избягва се пренатоварване.  

Тук се срещнат нови приятели. Средата, която предоставя центъра е 

защитена и толерантна. Атмосферата на работа е спокойна. 

    Екипът ги подкрепя, като подпомага да преодолеят изолацията, 

еднообразното ежедневие, страхът от неприемане и затрудненията в 

общуването. Стремежът на специалистите е да стимулира способностите и 

увереността им за един по-пълноценен начин на живот. Работи се на 

екипен принцип, като се прави задълбочена оценка на потребностите и 

възможностите на всеки потребител. Родителите вземат активно участие в 

определянето на целите. Консултират се и семейства. Целта е  да се 

осъществи пълноценно сътрудничество с всички, които имат отношение 

към потребителя. 

     Това е важно, за постигането на по-високи резултати. Стремежът е да се 

създаде климат на взаимно доверие и партньорство. За нас е от голямо 

значение потребителя да се чувства спокоен, за  постигане  на желаните 

цели. 

Решения относно дейността на Дневния център се вземат на СПС. 

За постигане на добри резултати Дневният център предлага следните 

дейности: 

 Индивидуални занимания  – работа с педагог, социален работник, 

логопед, психолог, рехабилитатор, кинезитерапевт и 

музикотерапевт, трудотерапевт и ерготерапевт. 

 Групови дейности  - подпомагане процеса на адаптация, 

социализация, възпитание и обучение. Провеждат се в групите  

     и / или  в сборни групи; 

 Ателиета – дневният център предлага на своите възпитаници   

следните ателиета - "Готварство", "Цветарство", "Кончета", "Песни и 

танци", "Спорт", "Направи си сам", "Направено с любов" и "Арт-

терапия", за да придобиват знания и умения, подготвящи ги за 

реалния живот. Поставят се в различни ситуации, като се подкрепят 

от възрастен  за тяхното изпълнение; 
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 Трудотерапия – включва обучение в самоослужването с цел да се 

преодолее безпомощността вследствие на функционалното 

увреждане, постигане на самостоятелност и независимост, 

функционална трудотерапия - (чрез съответно подбрани трудови 

дейности да се повлияе на заболяла част, орган или система на 

тялото, занимателна трудотерапия - общуване чрез изкуство, 

включва изобразителна дейност - рисуване; конструктивна дейност - 

моделиране, апликиране, работа с глина и гипс и теренно лечение. 

 Монтесори терапия – нов подход в разбирането за възпитанието и 

обучението. Участниците имат право сами да избират материалите, с 

които ще работят, сами да определят продължителността на 

заниманието, както и партньорите си. В специалната обкръжаваща 

среда се усъвършенства физическото състояние, формират се 

моторни и сензорни навици, съответстващи на възрастта, 

придобиват се навици на базата на собствен опит. При терапията 

водещо е зачитането на собственото “Аз”;  

 Психологична работа с потребителите и техните семейства -  

осъществява се съобразно индивидуалните особености и 

потребности. Провежда се диагностична дейност, набелязва се 

корекционна работа. Работи се индивидуално и групово. Оказва се 

психологическа подкрепа на семействата в областите, в които 

срещат трудности при възпитанието и развитието на своето дете. 

Дават се насоки за работа вкъщи, като се проследяват получените 

резултати; 

 Логопедична работа – обследване на деца  с проблеми в развитието 

на речта, извършване на говорно - речева рехабилитация, постановка 

на фонеми, терапия при заекване, консултиране на ползвателите и 

техните семейства. Даване на насоки за работа вкъщи; 

 Сензо-моторна терапия – нов метод на терапия, чрез релаксация и 

отпускащи занимания, специално насочени към сетивните 

възприятия – светлина, звук, докосване, миризма и вкус; 

 Медицинска и двигателна рехабилитация – индивидуална и 

групова, ЛФК  за подобряване на общото физическо състояние на 

ползвателите с физически увреждания, пасивна и активна 

гимнастика, масажни процедури 

 Кинезитерапия и ерготерапия - осигурява възможност за 

максимална степен на самостоятелност и независимост, чрез 

развиване,  възстановяване,  поддържане или промяна на 

ежедневните умения. 

 Музикотерапия – групов метод на работа за разтоварване и 

стимулиране на сетива и емоции. 

 СКОК – метод за комуникация с картинки 



5 

 

 Занимателна терапия – занимания чрез изцяло игрови методи и 

подходи. 

 Специализиран транспорт – за изпълнение на дейностите в 

Годишния план, превозване на потребителите до и от Дневния 

център, снабдяване с необходимите материали за работа.  

 

 Необходими материални и човешки ресурси: 

Дневният център осигурява гостоприемна и адаптирана за децата  с 

увреждания среда. Тя е сигурна и безопасна. Пространството в Дневния 

център е добре организирано и стимулира активно поведение и 

развитие. Предлага се специализирано оборудване и обзавеждане, в 

зависимост от конкретните потребности. 

 

 Материалната база включва: 
 Оборудвани са и се използват по предназначение следните 

помещения на І-ви етаж: 
 Входно антре със стълбищна клетка - 37 кв.м., където 

родителите  намират информация за дейността на Дневния 

център и за неговите посетители. Осигурено е място за обувки 

и пантофи; 

 Съблекалня – 19 кв.м., обзаведена с гардероби. Всеки 

посетител  има място за лични вещи; 

 Медицински кабинет - 9 кв.м., оборудван с лекарска кушетка, 

спешен медикаментозен шкаф, инструментариум за спешна 

медицинска и долекарска помощ, теглилка, ръстомер и др.; 

 Кухненски офис – 10 кв.м., където се приема и разлива 

готовата храна, извършва се дезинфекция и съхраняване на 

съдовете и приборите за хранене миялна машина;  

 Помещение за групови занимания на първа група - 55 кв.м., 

пригодено за възрастта на децата, оформено с кът  за хранене, 

за занимания, за свободно време и лични контакти, с 

осигурена наличност на играчки, учебни и дидактически 

материали, телевизор; 
 Зала за рехабилитация - 32 кв.м., оборудвана с необходимите 

за целта уреди - сух басейн, шведска стена, голямо огледало, 

паралели, валяци, топки - надуваеми и медицински, рингове, 

постелки за упражнения на земя, бягаща пътека, гладиатор, 

велоаргометър, масажор, степер, комбиниран уред за ръце и 

пръсти, пейка и др.;  

 Сензорна стая - 20 кв.м., оборудвана с прожектори, огледална 

сфера, цветни водни кули, различни огледала, звездно небе, 

светлинен водопад, възглавници, касетофон, аромодифузер с 

аромати; 
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  Мека сензорна стая – 4 кв.м.,Меката сензорна стая е 

специално създадено  и оборудвано място в което специалиста 

работи индивидуално с потребителя за овладяване на 

агресивните прояви, което ще допринесе за по качествената 

работа с децата и младежите в ДЦДМУ. 

 Санитарно помещение – 25 кв.м. - с тоалетна за момичета и 

момчета, оборудвани с необходимите помощни средства, 

мивки, подвижен душ, дозатори за течен сапун, сешоар за ръце 

с фотоклетка, дозатор за сгънати кърпи, индивидуални кърпи 

за ръце, чашки и четки за зъби, бойлер с топла вода, пералня, 

шкафчета.  
 

 Оборудвани са и се използват по предназначение следните 

помещения на ІІ-ри етаж: 
 Приемна – 19 кв.м. - за родители и посетители, обзаведена с 

диван, табуретки, масичка; 

 Канцелария - 9 кв.м. – за извършване на административната 

дейност; 

 Помещение за групови занимания на втора група - 45 кв.м., 

пригодено за възрастта на децата  с по-леки увреждания за 

занимания, с осигурена наличност на играчки, учебни и 

дидактически материали, компютър с интернет, където се 

провеждат ролевите игри и други подходящи дейности; 
 Ателие “Готварство” – 10 кв.м. - за  приготвяне на 

елементарна закуска, привикване  към самообслужване при 

сервиране, отсервиране, миене на съдове, подреждане на 

масата и др. дейности, необходими за осигуряване 

независимостта на всеки посетител; 

 Логопедичен кабинет – 20 кв.м., оборудван с огледало, 

дидактически материали и необходимите логопедични 

пособия, играчки; 
 Психологичен кабинет – 10 кв.м., оборудван  съобразно 

нуждите на психолога за пълноценна и индивидуална работа с 

децата, във връзка с психическото им развитие, огледало,  

компютър с интенет; 

 Зала по Монтесори терапия, оборудвана с необходимите 

пособия и материали за провеждане на терапията; 

 Дирекция – 10 кв.м., за провеждане на СПС, оперативки, 

срещи и контролна, и административна дейност; 

 Санитарно помещение - 25 кв.м. - с тоалетна за момичета и 

момчета, оборудвани с необходимите помощни средства, 

служебна тоалетна, мивки, подвижен душ, дозатори за течен 
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сапун и шампоан, сешоар за коса, сешоар за ръце, дозатор за 

сгънати кърпи, индивидуални кърпи за ръце, шкафче. 

 

 

 

 Човешки ресурси: 
Цялостната дейност в ДЦДМУ ”Надежда” се организира и провежда 

екипно, като всички членове на колектива участват съобразно 

задълженията си по длъжностна характеристика. Дейността на отделните 

специалисти и обслужващ персонал е организирана така, че всеки чувства 

значимостта на другия в работата, неговата незаменимост и необходимост.  
 

Персоналът на ДЦДМУ се състои от 15 щатни бройки: 

 

 3 екипа за групова работа; 

 експертно-консултативно звено - социални работници, 

терапевти, логопед, психолог, педагози, рехабилитатор.  

 

 

Директор – 1 - организира, ръководи, контролира и отговаря за 

цялостната дейност, осъществявана в Дневния център.  

 

 Социален работник в социална услуга – 1 - Ръководи, 

организира и контролира цялостната социална  дейност, в т.ч.цялостната 

медицинска документация. 

Организира приемането, настаняването и изписването на децата от 

заведението. Води личните дела на настанените лица. Организира, 

ръководи, контролира и участва в осъществяването на медицинското и 

санитарно-хигиенното обслужване в Дневния център. Организира 

обучения по оказване на спешна и до лекарска помощ.  

 

Социален работник за работа с деца в I и II група – 2- 

Организира и провежда дейности за придобиване на социални умения на 

настанените в Дневния център и интегрирането им в живота на общността. 

Организира и провежда мероприятия във връзка с рождени дни, културни, 

традиционни и религиозни празници.  
 

Сътрудник, социални дейности – 1- Организира, ръководи и 

контролира изпълнението на стандартите и критериите за хранене. 

Участва при изготвяне на Индивидуална оценка на децата и изготвяне на 

Индивидуален план за грижа. Отговаря за организацията, провеждане на 

обучение и инструктаж по безопастност и здраве при работа. Попълва 

летописната книга, рапортна тетрадка и актуализира сайта на ДЦ. 
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Педагог за I и II група– 2 – Планира,  организира и провежда 

педагогическите групови и индивидуални занимания. Предлага 

разнообразни дейности, съобразени с потенциала и индивидуалните 

особености на всеки потребител.  Контролира работата на детегледача, 

обслужващ групата. Отговаря за качественото провеждане на 

педагогическата  работа. 

 

Психолог – 1 –   провежда   диагностична дейност, психологическо 

консултиране и подкрепа. Предлага начини, подходи, методи и средства за 

работа. Провежда индивидуална и групова супервизия. 

 

Логопед, той и социален работник за работа с лица– 1 – 

провежда диагностика, говорно-речева рехабилитация, корекция на 

неправилно произнасяни фонеми. Консултира деца и техните семейства. 

Организира и провежда  трудотерапевтичната рехабилитация и социална 

интеграция на лицата с увреждания, спомагайки за трудовата им 

адаптация и реализация. 
 

Детегледач – 3 – участва и подпомага цялостното обгрижване и 

обслужване на децата. Подпомага работата в група под ръководството на 

педагога. Изготвя седмичен график, предварително съгласуван с педагога 

и утвърден от директора. Извършва всички дейности във връзка със 

санитарно-хигиенните изисквания. 

 

Счетоводител/касиер, домакин/ - 1 – осъществява финансов 

контрол, правилното оформяне на счетоводните документи и не допуска 

разхищения и злоупотреби. Подготвя разплащателна ведомост за 

работните заплати и всички счетоводни документи.  Води и отчита 

имуществото в Дневния център. 

 

Шофьор – 1 – извършва безопасно управление на поверения му 

автомобил при превоз на потребители и товари в Дневния център. 

Отговаря за стопанисването му. 
 

Огняр/поддръжка/ – 1 –  обслужва и поддържа парния котел и 

осигурява отоплението и поддръжка на материално – техническата база.  
 

Медицинска сестра – 1 – на граждански договор - организира, 

ръководи, контролира и участва в осъществяването на медицинското и 

санитарно-хигиенното обслужване в ДЦДМУ. 
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Трудотерапевт – 1 –  на граждански договор – организира и ръководи 

часовете по трудотерапия за младежите в ДЦДМУ. 

 

Музикотерапевт – 1 –  на граждански договор – организира и 

ръководи часовете по музикотерапия в ДЦДМУ. 

 

Рехабилитатор –1 – на граждански договор - организира и провежда 

медицинската рехабилитация и лечебната физкултура на потребителите 

съобразно методически указания, които изготвя и вписва в картоните за 

рехабилитация.  
 

Кинези и ерготерапевт –1 – на граждански договор – организира и 

провежда кинези и ерготерапия с потребителите по предварително 

утвърден график. 
 
 Работно време: 

Дневен център за деца и младежи с увреждания работи целогодишно 

от 7.30 часа до 17.30 часа по определен работен график, без почивните дни 

и официалните празници. 

Приемен ден на директора – всяка сряда от 10.00 ч. до 12.00 ч. 

 

 Такси: 
Децата , които ползват социалните услуги в ДЦДМУ “Надежда” град 

Велинград не заплащат такса. Не заплащат такса и тези от тях, които 

продължават да учат до завършване на средно образование, но не по-дълго 

от навършване на 20 години. 

Лицата, навършили 18 г., които не учат средно образование, 

заплащат месечна такса в размер на 30% от месечния си доход, на 

основание чл.2, ал.1, т.7 от Тарифа за таксите за социалните услуги, 

финансирани от републиканския бюджет. 

 

 Процедури по записване: 

 

 В ДЦДМУ се приемат потребители от 3 до 29 годишна възраст с 

уточнена диагноза от ТЕЛК/НЕЛК или протокол от ЛКК. 

 

 Условия и ред за настаняване. 

1.  Постъпването в Дневния център се извършва с направление от Отдел 

„Закрила на детето“ след подадено  от родителите/настойниците 

ЗАЯВЛЕНИЕ и се подписва ДОГОВОР  между Директор на ДЦДМУ и 

родителя/настойника. Извършва се обследване в рамките на 1 месец и се 
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изготвя  Цялостна оценка и План за грижи,  на екипна среща се обсъжда и 

приема престоя, дейностите и специалистите, които ще работят с детето, 

съобразно заболяването и потребностите му, като ако има промяна в 

обстоятелствата се изготвя АНЕКС. 
 

2.  Потребителите над 18 годишна възраст се настаняват в Дневния център 

с Направление на Директор Дирекция „Социално подпомагане“ след 

подадено ЗАЯВЛЕНИЕ от лицето, родител/попечител/ и се подписва 

ДОГОВОР между Директор на ДЦДМУ, лицето,   родителя/настойника. 

Извършва се обследване в рамките на 1 месец и се изготвя  Цялостна 

оценка и План за грижи,  на екипна среща се обсъжда и приема престоя, 

дейностите и специалистите, които ще работят с лицето, съобразно 

заболяването и потребностите му, като ако има промяна в обстоятелствата 

се изготвя АНЕКС. 
 

3. Необходимите документи за ползване на социалната услуга: 

 Заявление; 

 Копие от документ за самоличност /удостоверение за 

раждане/; 

 Копие от решение на ТЕЛК/НЕЛК или ЛКК; 

 Медицинско удостоверение от личен лекар  

 Две снимки; 

 Направление от Дирекция Социално Подпомагане за ползване 

на социалната услуга. 

 

4. При постъпване в Дневния център  задължително се представят: 

 Документ за самоличност /удостоверение за раждане, лична 

карта/ с отразен ЕГН; 

 Медицинска бележка от личен лекар, че детето/младежа не е в 

контакт със заразно болни; 

 Медицинска бележка с резултати от изследвания за чревно 

заразоносителство, паразитози и имунизационен паспорт; 

 ЛАК, ако детето има такъв. 

 

 5.  Приемът на документи се извършва от Директора и социалния 

работник в рамките на работното  време. 
 

 6. Родителят /настойник, попечител/  се запознава с Правилника за 

вътрешния ред в ДЦДМУ, Правилата за родители действащи в ДЦ, ПУД и 

подписва необходимите документи. 

      Групите на ползващите социалната услуга са три. Всяка група се 

разделя на две или три подгрупи в зависимост от интересите и 

възможностите на потребителите. 
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 Социалното обслужване се осъществява на основата на Договор  

сключен между родителите /настойниците и попечителите/ и Директора на 

Дневния център. Договорът включва писмена информация за социалните 

услуги, които се предоставят, опита и квалификацията на персонала, както 

и за условията и правилата за ползване на социалните услуги в Дневния 

център. 

За актуализиране на необходимата задължителна информация в 

личното досие, родителите/настойниците на потребителите декларират 

промените в състоянието и обстоятелствата. 

При промяна на лекарствената терапия на потребител, 

родителя/настойника е длъжен да уведоми социалния работник в ДЦ и да 

представи документ за това. 

 

Сключения договор за предоставяне на социални услуги може да 

бъде прекратен в следните случаи: 
1. По взаимно съгласие между страните изразено писменно. 

2. При промяна в здравословното и специфично състояние с 

усложнения  

неотговарящи на профила на Дневния център. 

3. При промяна в психическия статус, застрашаващ неговото здраве 

и живот и  

тези на другите потребители. 

4. При навършване на определена възраст. 

5. По желание на родителите /настойниците, попечителите/ чрез 

писмено заявление до Директора на Дневния център . 

6. При неплащане на дължимата такса до три месеца, без 

основателна причина,  

декларирана в писмен вид до Директора на Дневния център. След този 

срок потребителя автоматично губи мястото си. Освободеното място се 

заема от следващия по реда на чакащите прием. 

          7. Едностранно от ДОСТАВЧИКА в случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯ:  

            •  При изтичане на срока на договора. 

   • Системно не спазва разпоредбите на Правилника за вътрешния 

трудов ред, 

Процедурите и Правилата за потребители и родители действащи в 

ДЦДМУ. 

 •  При отсъствие повече от 30 календарни дни без подадена писмена 

молба от родителите/настойниците, попечителите/ до Директора на 

Дневния център или медицинска бележка. 

       • При системни други нарушения не визирани в настоящия Правилник 

задължения (занемарен външен вид и хигиена, пререкания и обиди към 

служителите, неучастие в провежданите занимания и мероприятия в 

Центъра, увреждане на имуществото в институцията и др.). 
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 Настанените в Дневния център деца  имат право на домашен отпуск не 

повече от 60 календарни дни по всяко време през годината, според  

състоянието и потребностите на потребитела и по преценка на родителя/ 

настойника, след предоставяне на оправдателни документи за отсъствията 

за съответния период такса не се заплаща.  
 

При отсъствия по болест родителите/настойниците на потребителя са 

длъжни да уведомят медицинската сестра или социалния работник  по 

подходящ начин до края на работния ден. 

 

След завръщане на потребителя, родителите/настойниците,  представят 

медицинска бележка с диагнозата на заболяването и заключение на личния 

лекар, че е здрав и може да посещава Дневния център. При липса на такъв 

документ се отказва прием. 

 

Ако заболяването не е заразно, което е удостоверено с медицинска 

бележка от личния лекар и е необходимо поддържащо лечение, 

потребителят трябва да се доизлекува и тогава да посещава ДЦ. 

 

С  цел опазване на здравето на потребителите и създаване на здравословна 

среда, сутрешния прием на потребители се извършва след задължителен 

медицински входящ филтър, който задължително родителят/настойникът 

изчаква. При констатиране на неспазена лична хигиена или влошено 

здравословно състояние потребителя не се приема в ДЦ. 

 

В групите не се допускат външни лица, включително и родители с оглед 

осигуряване безопасността на потребителите и спазване изискванията на 

Районната Здравна Инспекция и Наредба за критерии и стандарти 

(21.11.2003г. с ПМС 56/07.10.2003г.). 
 

При всякакви промени в графика на посещение на бенефициента 

родителите/настойниците са задължени да уведомяват възпитателите и 

медицински персонал най-малко един ден предварително. 

 

Родителите /настойниците са задължени да посрещат и изпращат детето  

лично. Ако това е невъзможно, необходима е писмена декларация от 

родителите /настойниците, в която са посочени имената на лицето, което 

ще ги отменя. 

Забранява се довеждането и взимането на деца от малолетни и 

непълнолетни техни близки или пускането на децата и младежите сами от 

входа на Дневния център. 
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При отсъствие на потребител по уважителни причини за по-дълъг период 

от два месеца, родителите /настойници, попечители/ задължително 

представят изследвания от медицинска паразитология от РЗИ. 

 

При установяване на заразно заболяване се преустановява приема на нови 

отсъстващи деца  в съответната група до преминаване на карантинния 

период. 

 

По време на обявяване на грипни ваканции и друг вид неприсъствени дни, 

настанените в ДЦ и техните законни представители изпълняват 

предписанията на компетентните органи. 

 

По време на ваканции и при намален брой потребители се сформират 

сборни групи. Заниманията по утвърдените графици не се провеждат, а 

организираме дейността по интереси с повече игри. 

 

Потребител лично се приема от персонала и лично се предава на родител / 

настойник, след изходящ филтър. 
 

При висока температаура, други неразположения  и наличие на паразити 

на потребителя, редителя/настойника е длъжен до един час да вземе 

детето/младежа от Дневния център. 

 

След 17.00 ч. при останало не взето дете или младеж се изготвя 

констативен протокол от дежурния служител. 
 

Таксите се събират от счетоводителя по процедура от 10 до 15 число на 

следващия месец, за който се дължат в рамките на работното му време (от 

8.30 ч. до 17.00 ч.). 
 

Ежедневно социалния работник в социална услуга  нанася присъствията на 

потребителите в присъствена книга. 

 

Сътрудник социални дейности оформя требвателен лист и заявява 

требването за храна за следващия ден. Седмичното меню се съгласува  и 

избира от комисия назначена със Заповед на Директора на ДЦДМУ в 

състав -  лице, дете, родител, медицинска сестра и сътрудник, социални 

дейности. 

 

Ползващите социална услуга деца до 18 годишна възраст  не заплащат 

такса и до 20 ако са учащи. След тази възраст заплащат такса, съгласно 

Тарифата за таксите за социални услуги, финансирани от републиканския 

бюджет. 
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Родителите/попечители/ са длъжни да спазват определените срокове за 

плащане. За неплатени такси за повече от три месеца социалното 

заведение отстранява потребителя. 

 

При напускане на потребител над 18 годишна възраст се уведомява 

счетоводителя. Задължително се прави проверка на таксовата книга за 

неплатени такси. Ако няма такива, документите на потребителя се 

предават на родителя /настойника срещу подпис и заявление. 

 

В случаите, когато ДЦДМУ не работи с потребители /ремонт, аварии, 

бедствено положение, грипни епидемии, при дезинсекция и дератизация, 

обмяна на опит  и обучения на служителите и други/, социалният работник 

уведомява предварително родителите/настойниците. 

 

 Участие на родителите/попечители/настойници: 

 партньорството с родителите е от голямо значение за плавния 

преход на детето и неговата максимална социализация; 

 участват в разработването на плана за грижа на детето си; 

 поддържат непрекъснат контакт със специалистите и 

получават указания; 

 посещават общи родителски срещи, които се провеждат в 

ДЦДМУ; 

 участват в различни мероприятия и обучения. 

ДЦДМУ е отворено заведение за посещение на децата и родителите. Във 

всеки режимен момент може родителите да наблюдават отстрани 

различните занимания с децата им. Директорът, както и останалите 

специалисти се срещат с родителите в удобно и за двете страни време. Във 

фоайето на центъра има табло, от където родителите могат да се 

информират за седмичните планове на корекционно-компенсаторна 

работа, графици за индивидуална работа, графици на ателиетата, за 

месечния план на центъра, за нови нормативни документи.  

 

 

 Процедури по жалби:  

Дневният център е разработил Процедура за подаване на жалби и 

оплаквания, относно качеството на социалните услуги, за защита от 

насилие, злоупотреби и тормоз при ДЦДМУ “Надежда” – Велинград, 

съгласувана с управляващия орган – община Велинград. 
 

Служителите в Дневния център, ползвателите на социалната услуга и 

техните законни представители са запознати с необходимите действия, 
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които трябва да бъдат предприети при наличието на сигнал или оплакване 

от деца или  лица за оказано върху тях насилие, злоупотреба или тормоз. 
 

Потребителите и техните родители /близки/ при постъпването в Дневния 

център, биват уведомени за тяхното право да подават оплаквания и са 

запознати с Процедурата. 

 

 Връзки с обществеността:  

Изработен е сайт на дневния център - www.dcdmu.velingrad.bg и вярваме, 

че е полезен и нужен. ДЦДМУ поддържа непрекъснати контакти с 

държавни институции, отдел “Закрила на детето” към дирекция 

“Социално подпомагане”, ЦСОП, Дамски Лайънс клуб Велинград, НПО, 

училища, детски градини, културни институции и други организации. 

Само с общи усилия могат да се постигнат резултати в цялостната 

корекционно-компенсаторна, рехабилитационна и възпитателна работа с 

децата и младежите. 

 

За персонала на Дневния център е истинско предизвикателство 

създаването на паралелен свят на децата със специални нужди, 

развитието на физически, умствен, творчески и социален потенциал, 

за да заемат своето достойно място в общността и в социалния живот 

на община Велинград и Република България! 

 
Методиката е обсъдена и приета на Общо събрание с Протокол № 132 

от 22.12.2017 г. 

 

Мариана Атанасова  

 Директор ДЦДМУ 

 

22. 12. 2017 г. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

http://www.dcdmu.velingrad.bg/

