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Селище „Младост” гр. Пловдив е  построено  по 

проект на Фондация „Бъдеще за България”. Фондация 

„Бъдеще за България” е неправителствена организация и 

през 2015 година  е доставчик на пет социални услуги, 

делегирана държавна дейност, след спечелени конкурси 

към Община Пловдив, а именно Дневен център за деца с 

увреждания „Света Анна, Център за временно 

настаняване, Приют за бездомни лица, Наблюдавано 

жилище и Защитено жилище за хора с умствена 

изостаналост.  

Всички договори за управление са с тригодишен срок. 

Предоставя и социална услуга  Дневен център за стари 

хора, за която има удостоверение за регистрация в АСП.  

За всички лицензирани социални услуги са представени отчети в АСП ежегодно и в срок,  

ежемесечно технически и финансови отчети в Община Пловдив по силата на сключените 

договори.  

През 2015 година целият персонал бе включен в  бмяна на опит и добри практики, обучения и 

семинари, конференции, тиймбилдинг, с цел повишаване на професионалната им компетентност 

и мотивация. Осигурявана е методическа подкрепа и супервизии на членовете на екипа чрез 

запознаване и обсъждане на нормативната база, длъжностните характеристики, помощ за 

разрешаване на възникнали противоречия по конкретни казуси, външни специалисти и 

обучители.  

Средствата по единните разходни стандарти са разходвани разумно, спазвайки СФУК на Фондация 

„Бъдеще за България”, в резултат на което персонала на всички услуги  получи допълнително материално 

стимулиране през годината.  

Получени дарения в пари и натура през 2015 год. в размер на 2700 лв. Получените хранителни 

продукти са раздадени директно на потребителите от дарителите.  

 

Дневен център за деца с увреждания” Св. Анна” към фондация «Бъдеще за България» 

През 2015 година, по силата на договор № 13 ДГ 767 от 03.06.2013 г. между Фондация 

«Бъдеще за България» - клон Пловдив и Община Пловдив се предоставяше социалната услуга 

Дневен център за деца с увреждания «Св. Анна» с капацитет 25 места.  

За отчетния период януари  2015 – декември  2015 година социални услуги са предоставяни 

на: 38 /тридесет и осем/ деца с различни увреждания и специфични потребности с направления 

от Отдел „Закрила на детето”  от тях 25 момчета и 13 момичета. Изписани през годината общо 14 

деца. От тях 9 деца поради постигнати цели в Индивидуалния план за грижи и интегрирани в 

масови детски градини и училища. Едно дете, поради навършени 18 години, едно дете, поради 

продължително лечение в Германия, две деца, поради промяна на адреса на местоживеене/ в 

Смолян и Плевен/ и едно дете, поради ползване на друга социална услуга - седмична грижа. На 

всички изписани деца са изготвени и изпратени в срок доклади за постигнати резултати на 

оснавание чл. 22 ал. 1. от ППЗЗД. Новоприети през 2015год. са единадесет деца.  

Осъществяван е контрол по прием, спазване и актуализиране на графика за работа с децата, 

консултиране на родители, наблюдение на занимания, водене на документация, опазване на 

имуществото, течове в мокри помещения, опазването на материалната база и работата с децата. В 

резултат на оказвания контрол  материалната база е в добро състояние.  

Центъра е дооборудван с нови столове и маси в столовата на децата. Периодично са закупувани 

материали за работа и други консумативи, обезпечаващи текущата работа с децата. 

Персонала добре разбира и изпълнява своите задължения, дава предложения и мнения по 

разходване на средства, подобряване на работата, закупуване на уреди, дооборудване, материали 

за работа, апаратура и др. водещи до увеличаване качеството на предлаганата услуга. 

Средствата от субсидиите по единните разходни стандарти се разходваха разумно и не се отчита дефицит.  
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Проведени са прегледи на случаите и обсъждания, периодично по график на 6 месеца, в присъствието на 

екипа, работещ с детето, родител и представител на Отдел за закрила на детето. Изготвени са доклади за 

постигнати резултати /на  всеки 3 месеца/ след екипни обсъждания.  

Периодично е осъществяван контрол върху спазването на сроковете, информирането на родителите и 

социалните работници от съответното ОЗД . 

Сключен договор с  Медицински университет Пловдив, относно съвместна работа и практическо 

обучение на студентите. Изпълнени са всички дейности, заложени в плана за 2015 година. Всеки 

служител е запознат с длъжностната си характеристика , своята роля в екипа  и съвестно изпълнява 

задълженията си, което гарантира качествена социална услуга.  

Стремим се всяка година да въвеждаме нови занимания  с децата и да обогатяваме материалната база 

според възможностите .  

Отчитат се  добри резултати  при терапевтичната работа с децата, в резултат на което девет деца бяха 

интегрирани в масови училища и детски градини.  

Преди приема родителите се консултират от специалистите в центъра за предлаганата услуга, 

вземат се под внимание техните очаквания, но съобразени с реалните възможности на детето 

с увреждане.  

Важно е да отчетем активното участие на родителите в терапевтичните занимания и тяхната 

ангажираност с малки изключения.    

Целият  екип участва в реализирането на плана за социална работа, културни, спортни и други занимания: 

 Участие в организирането на празненства по случай рождени и имени дни 

 Подготовка и участие в спортни състезания между двете групи.  

 Подготовка за индивидуалното участие на всяко дете в организираните мероприятия 

според неговите възможности.  

 Изработване на мартенички и посрещане на Баба Марта 

и деня на майката . 

 Изработване на великденска украса и фигурки.  

 Участие  на децата в украсяването на дневният център.  

Посрещане на Великден и 1-ви юни и др.  

 Хипотерапия. 

 Изработване на коледна украса и участието на децата в 

украсяването на дневният център. Подготовка на 

програма за Коледа. 

 Празнуване на Коледа в Детски увеселителен център 

”Тон Бонбон” – съпроведено от програма, изнесена от децата, аниматори.  

Изготвяни и изпращани технически и финансови отчети в Община Пловдив  ежемесечно. 

Заплащани са всички текущи сметки. Към 31.12.2015 год. нямаме просрочени задължения и неплатени 

сметки. Текущата дератизация по договор в сградата е правена всеки месец. Решавани са  всички текущи 

въпроси, свързани с нормалното функциониране на центъра, техническото обслужване на асансьор, 

пожарогасители, периодични замервания свързани с безопасността, служба трудова медицина. Проведени 

са профилактични прегледи на персонала по договор. Атестация на всички членове на персонала. 

Нямаме получени незадоволителни оценки.  

Организирани празненства и мероприятия по плана за социална работа и социо- културни дейности.   

Получена, попълнена и изпратена Информационна карта за календарната 2014 на ДАЗД в срок, 

относно информацията за потребителите на социалната услуга, семеен статус, програми за 

работа, преминати обучения, численост на персонала и изразходени средства по пера и др. 

Изготвена и изпратена в срок и инфокарта с отчет за дейността на лицензираните доставчици на 

социални услуги в ДАЗД и АСП.  
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Проведени обучения с цел повишаване на качеството на предлаганата услуга. 

   

ТЕМА  УЧАСТНИЦИ   

Въведение в метода „Детски умения” и прилагането им  Социален работник, 

логопед, възпитател, 

вокален педагог 

Терапия на гълтането като орално- моторна техника за постановка на 

звукове 

Логопед  

Развитие на системата за планиране и предоставяне и предоставяне на 

социални услуги на регионалнпо равнище 

Соц. работник 

/психолог, Вокален 

педагог 

Иновативни техники и методи за работа с деца с аутизъм. 

Алтернативни начини за комуникация при деца от аутистичния 

спектър. Социалната им интеграция. Работа с деца с УИ.  

 

Логопед  

Втора мултифасетна конференция „ Актуални педиатрични аспекти 

на аутизма в светлината на медицината на доказателствата 

Рехабилитатор 

Логопед  

Организация и функциониране на социалните услуги, обмен на добри 

практики между страните от ЕС 

Вокален педагог 

Десети национален форум на доставчиците на социални услуги  

Предизвикателствата пред местните власти в планирането и 

реализацията на социалните услуги  

 

Директор  

THE LISTENING PROGRAM – система за слушане  Логопед  

Трениране на успешни родители – практически курс за обучение Логопед  

Логопедията и ранната интервенция на деца с увреждания  Логопеди,соц.работ

ник  

Национален форум / изложение на социалните услуги  Рехабилитатор  

Превенция на професионалното прегаряне, тренинг за справяне със 

стреса и Бърнаут – а съпътстващ социалната работа  

Целият екип 

11 души  

Оптимизиране на ранното детско развитие – най- новите научни 

изследвания, реализирани в практиката 

Логопед  

Нови стандарти в психологията на общуването с потребители в 

социални заведения. Психологически моменти в общуването. 

Психолог  

 Спортна рехабилитация на потребителите на социални услуги. 

Определяне на рехабилитационния потенциал. Спортна терапия и 

анимация. 

 

Рехабилитатор  

Пет модула – Философията на модула Монтесори, упражнения ДЕЖ, 

стимулиране на сетивата, езикови познания, математика. 

ЛОГОПЕД  

 Национална конференция за млади учени на биологическите науки 

за по – добро бъдеще. 

Рехабилитатор  

Индивидуален подход и комплексна оценка на потребностите. 

Управление на социалната услуга.  

Директор  

Първа долекарска помощ към БЧК  Социален асистент 

Биофийдбек –пет модула Психолог, Логопед  

Конференция: Развитие на човешкия капитал и активно участие на 

групите в неравностойно положение на пазара на труда  

Директор  
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Годишен  отчет  на групов отговорник /възраст на децата от 10-18год./ и вокален педагог:   

 

  Дейности от ежедневния живот 
1.Формиране, затвърждаване и мотивиране на дейностите от ежедневния живот – 
обличане, събличане, обуване, закопчаване и др.  
2. Знания за околния свят – Обогатяване на представите и знанията за заобикалящата ни 

природа и изграждане на навици за нейното опазване; Формиране на знанията за околния 

свят , българските обичаи и традиции.  

Корекционно – възпитателна работа  

1. Математически потребности 
2. Български език и култура 

3. Комуникативни умения и социални потребности 
4. Формиране на умения за социализация в обществото 

5. Възпитаване към нормите за правилното поведение в обществото 

6. Задоволяне потребностите на детето и прилагaне на трудовите умения, участие в ателиета 

по интереси  и организация на свободното време 

7. Трудово възпитaние  
8. Мултисензорна среда , Монтесори и Психомоторна терапия с цел повишаване 

устойчивостта и концентрацията на вниманието, развитие на независимост и чувство 

на отговорност  

 Овладяване на уменията за справяне с дребни битови задачи – Формиране на умения за 
поддържане на хигиената в дома и във ДЦДУ; Подобряване на фината моторика и 

мотивиране процеса на обучение чрез природни елементи. 

Всекидневно работата на груповият отговорник е свързана с отразяване на груповата дейност , следене и 

описване на всекидневните дейности в тетрадка за работа, графика за индивидуални занимания на децата, 

спазване на дневния режим, информиране и консултиране на родителите, запознаване с начина на 

протичане на терапевтичната работа и проблемите, ако има такива; ежедневно изготвяне на заповеди за 

храна и требвателни листове, водене на ателиета по интереси, участие в групови музикални игри, 

акомпанятор в ателие по логоритмика. 

Участие в подготовката и организирането на: празненства 

по случай рождени и имени дни, спортни състезания 

между двете групи, посещение на конна база 

„Тракиец“- с. Житница с цел провеждане на 

хипотерапия, коледни, новогодишни и други изнесени 

тържества:  

 Изработване на мартенички и посрещане на Баба 

Марта, великденска украса и участие на децата в 

украсяването на дневният център. Посрещане на 

Великден. Изработване на коледна украса и участието 

на децата в украсяването на дневния център. 

Активно участие в провежданите екипни заседания и 

супервизии, групови, индивидуални, външни и 

вътрешни. 

Добри практики – Наблюдение на организацията и функционирането на социалните услуги и 

обмен на опит в Република Италия, организирано от Бизнес Едюкейшън Клуб. 

Промотиране на услугата сред общността и професионалистите: Предоставяне на възможност за 

провеждане на студентски стаж на магистри от специалността “Комуникативни нарушения“ към 

ПУ “П. Хилендарски“, Участие в организиране и провеждане на Ден на отворените врати, 

Гостуване на колеги от ЦОП – Чирпан, Мониторинг на социалната услуга. 

Годишен отчет на логопеда: Логопедът работи ежедневно по личните досиета на потребителите. 

Логопедът е водещ случай и отговорник за четири от досиетата на потребителите. През 2015г. година 
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участва в изготвянето на нови индивидуални планове за грижи, съобразно ресурсите на всеки 

потребител, доклади постигнати резултати /на тримесечие/, прегледи на плановете за грижи, 

актуализиране на индивидуални планове за грижи;  

През годината 29 потребителя са посещавали индивидуално логопедичния кабинет; Логопедът 

обследва 20 потребители за оценка на логопедичния статус. Логопедът всекидневно консултира 

родителите за работата с потребителите и дава насоки за работа вкъщи;  

Терапия 

  1.Индивидуална терапия: 

- изготвяне на логопедичен терапевтичен план при работа с потребители от отделните 

групи заболявания /Хиперкинетичен синдром с дефицит на вниманието; ДЦП ; Умствена 

изостаналост; Синдром на Даун; Аутизъм и др./. Логопедът работи индивидуално и групово с 

потребители с различни диагнози /Синдром на Даун, Аутизъм, Умствена изостаналост, ДЦП, 

езикови нарушения и др. като си поставя за цели: развиване на предпоставки за комуникация 

между потребителите, подобряване на оралния праксис, развитие на пространствения гнозис, 

подобряване лицевата мускулатура чрез орофациален масаж, развиване на фина и груба 

моторика, развитие на пасивен речник, развитие на активен речник, развиване на мануален 

праксис, развитие на слух, провокиране на говор, концентрация на внимание, звукоподражание, 

придобиване на познания за околния свят, цветовете, формите и др., и не на последно място 

утвърждаване на терапевтична връзка и поддържане на интереса към заниманията в кабинета. 

- Създаване критерии за отчитане на постигнати резултати при новопостъпващи 

потребители;  

- Използване когнитивните годности на потребителите с цел подобряване познавателните 

им способности; 

- Логопедът провежда обучителни, занимателни, приложни и др. игри с познавателен 

характер, както и формира различни умения – за апликиране, рисуване (с бои за пръсти, с 

моливи, химикали, пастели, бои и др.), моделиране, изработване и оцветяване на гипсови 

фигурки, игра с кинетичен пясък, интелигентен пластелин и др.  

- Поставени цели: изграждане на терапевтична връзка, развиване фината моторика, 

мотивиране процеса на обучение чрез природни елементи, повишаване на устойчивостта и 
концентрацията на вниманието, обогатяване на пасивния речник на потребителите, развитие 

на активния речник на потребителите, звукоподражание, научаване на нови понятия, 

затвърждаването им и използването им, изчистване на артикулационни нарушения и др. 

  2.Групова терапия  

- Водене на ателиета – „Логоритмика”;  

- Логопедът работи с няколко потребителя в група поради тежката степен на увреда; 

- Подпомагане работата в др. Ателиета – арт и изотерапия, мултисензорна среда, дейности 

от ежедневния живот, танци, музикални игри, сух басейн, детски филми; 

- Отразяване на груповата дейност, следене и описване на всекидневните дейности в тетрадка за 

работа; 

 Работа върху нормативната база и  изготвяне личните досиетата на децата. 

Запознаване с: Етичните принципи на работа; Държавната политика за закрила на детето; политиката на 

Дневен център „Св. Анна“ и услугите, които се предоставят; Наредба за критерии и стандарти за социални 

услуги на деца; Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на ДЦДУ „Св. Анна“; Етичен 

кодекс на работещите с деца; Правила за докладване нарушения на етичния кодекс на работещите към 

фондация „Бъдеще за България“; Етичен кодекс на служителите на фондация „Бъдеще за България“; 

Инструкции за безопасна работа с ел.уреди; Вътрешни правила за организация на работната заплата; 

Програма за оценка изпълнението на задачите от персонала; Антикорупционни процедури; Конвенция за 

правата на хората с увреждания; Закон за защита на лични данни; Процедура за уведомяване на 

компетентните органи и родителите при инцидент, който засяга живота на децата; Закон за закрила на 

детето; Конвенция за правата на детето; информация за процедурите по подаване на жалби в дневен 

център „Св. Анна“; 
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Годишен отчет за работата на психолога: Психолога идентифицира психологични проблеми и ги 

решава чрез психологични и терапевтични техники. Извършва първоначално снемане на 

психичния статус, създава доверителни отношения с потребителите, изследва всички психични 

процеси, прилага подходящи психотерапевтични техники за въздействие, работи индивидуално и 

при идентифициране на сходни характеристики при отделни потребители сформира групи за 

повишаване ефективността на въздействие.   

Психологическа работа, дейности от ежедневния живот, методи и техники в 
терапевтичната работа: 

 Формиране, затвърждаване и мотивиране на дейностите от ежедневния живот. 

 Знания за околния свят: Обогатяване представите и знанията за заобикалящия ни свят и 

природа. Формиране на знанията за околният свят, българските обичаи и традиции и 

изграждане на социални навици. 

 Математически потребности: развиване на пространствена ориентация и 
количествени представи. 

  Български език и култура: въвеждане и затвърждаване на понятия; развиване на времева 

ориентация. 

 Комуникативни умения и социални потребности: формиране на умения за по-

улеснена социализация в обществото; възпитаване към нормите за правилното поведение 

в обществото. 

 Потребности в свободното време: задоволяне потребностите на детето и прилагане на 

трудовите умения и навици в ежедневието. 

 Трудово възпитaние: овладяване на уменията за справяне с дребни битови проблеми; 

формиране на умения за поддържане на хигиената в дома и в ДЦДУ. 

 Изотерапия, арт-терапия и трудотерапия: подобряване на фината моторика и 

мотивиране процеса на обучение чрез природни елементи, стимулиране на сетивата. 

 Ежедневно в програмата са включени ателиета: мултисензорна среда , Монтесори 
и Психомоторна терапия, като основните цели са сензорна стимулация, 
повишаване на устойчивостта и концентрацията на вниманието, развитие на 

независимост и чувство на отговорност. 

Всекидневно консултиране и информиране на родителите - запознаване с дейностите от деня и отчитане на 

резултати. Работа върху нормативната база и  изготвяне личните досиетата на децата. Отразяване на 

груповата дейност, следене и описване на всекидневните дейности в тетрадка за работа. Консултиране и 

информиране на родителите при прием на дете и запознаване родителите и посетителите с предлаганата 

услуга при посещение в центъра. 

Годишен отчет на групов отговорник /възпитател/ : Организира и провежда режим на работа, 

съобразен с индивидуалните възможности на всеки потребител. Работи за подпомагане на 

физическото, умственото и социално-трудово адаптиране на потребителите. Провежда 

индивидуални и групови занимания за придобиване на нови и затвърждаване на придобитите 

знания, умения и навици. Работи за формиране на умения и навици у потребителите и 

стимулиране на тяхното интелектуално развитие, като подготовка за тяхната социализация. 

Подпомага учебния процес; развива паметта и вниманието; формира интелектуални умения и 

навици; изгражда и развива личностните качества; развива въображението, уменията за 

общуване с други хора; изгражда етично поведение, стимулира социалната активност и 

реализацията на личността. 

Целите са постигнати чрез създаване на социални контакти в групата, научаване на нови знания 

и умения, обогатяване на знанията за околния свят, подобрена фина моторика. Използван е 

индивидуален подход, съобразен с психическато и физическото състояние на всяко дете.  

Дейности от ежедневния живот:  

  Формиране, затвърждаване и мотивиране на дейностите от ежедневния живот. 
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  Обогатяване на знанията за околния свят – семейство, околна среда, животни , части на 

човешкото тяло, превозни средства и др. 

   Развитие на математически представи – развитие на пространствените отношения. 

   Формиране на умения за начално ограмотяване. 

   Провеждане на трудотерапия – труд в природна среда, ръчно-технически труд, цветарство,    

градинарство и  битов труд.   

   Организирано посещение на Конна база“Тракиец“ - с. Житница. 

Провеждане на групови занимания: 

Провеждане на обучителни, занимателни и приложни игри с познавателен характер, за развие на 

детското въображение и представи; формиране  на умения за апликиране и оцветяване с цветни 

моливи и водни бои; моделиране, апликиране с различни природни материали; изработване на 

гипсови фигурки, валентинки, мартеници, великденски картички и боядисване на яйца, коледна 

украса и коледни картички: формиране на умения за слушане на текст – приказки,  заучаване на 

стихотворения и детски песни. 

Водене на ателие - мултисензорна среда, приказки и участие в други ателиета за деня,  

включване и участие на деца , подходящи за психомоторна терапия – индивидуална и групова. 

Работа върху устойчивостта на вниманието и поведението в група: 

1. Провеждане на групови занимания и организиране на свободното време: обучителни игри 

и музикални игри; игри на открито.  

2. Провеждане на сесии в мултисензорна среда за повишаване устойчивостта и 

концентрацията на вниманието на децата. 

3. Провеждане на Монтесори терапия за развитие на обща и фина моторика. 

4. Участие в организирането на празненства по случай рождени и имени дни на децата и 

празници на дневния център. 

Годишен отчет на рехабилитаторите в ДЦДУ „Света Анна”: През настоящата година се работи с 

деца с различни и разнообразни по етиология диагнози, част от които: детска церебрална 

парализа, аутизъм, синдром на Даун, синдром на Ангелман, разстройство в развитието и 

гръбначни изкривявания. Постигната е по-добра двигателна автономност на придвижване в 

пространството при децата с нарушено равновесие и координация. При децата са постигнати 

резултати и в дейностите от ежедневният живот, както и във фината моторика. 

На всяко дете е изготвена карта за рехабилитация, в която се отразяват периодичните 

замервания, необходимостта от рехабилитация и комплекса от упражнения или провежданата 

лечебна физкултура. Дейностите се отразяват и в тетрадка за всекидневната работа.  

Рехабилитаторите работят за запазване на неувредените функции на организма на потребителите, 

и максимално подобряване и възстановяване на увредените функции и засегнати части, с оглед 

постигане на самостоятелност и независимост в ежедневния им живот. 

Провеждат сесии с децата и събеседване с родителите за определяне на кинезитерапевтичния им 

потенциал /оценка на потребностите/. Изготвят индивидуални планове за грижи съобразно 

нуждите. Съгласуват работата си с останалите специалисти. Изготвят график за работа и месечни 

отчети. Активно работят с потребителите. 

Работят за възстановяване и поддържане в добро състояние на всички жизнени функции на 

организма на потребителя, за психоемоционална стабилизация, вдъхване на вяра от ползата на 

работата и привличането му за активно съдействие. 

При желание от страна на родителите ги обучават в дейности, свързани с рехабилитацията, 

приложими и в домашни условия.  

Служители се включват и във всички групови дейности в центъра като например: 

Празнуване на рождени и имени дни, организиране на спортни състезания и състезания между 

двете групи на открито, включване в групови занимания с децата, Хипотерапия, обучения и 

конференции с цел повишаване знанията и методите на работа с деца със специфични 

потребности и др. . 
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Защитено жилище за хора с умствена изостаналост 
 

Защитено жилище за хора с умствена изостаналост /ЗЖ/ функционира от 01.01.2015 

година след издадена Заповед № РД 01-1579/19.12.2014 година на Изпълнителен Директор на 

АСП и Анекс към Договор за управление между Фондация „Бъдеще за България“ – клон  

Пловдив и Община Пловдив № 14 ДГ 796/12.06.2014 г. Капацитет на социалната услуга - 15 

места.  

Брой на преминалите потребители на социалната услуга за 2015 година – 13 лица. 

Основна цел е повишаване на качеството на услугата в рамките на процес на 

сътрудничество, в който участват всички страни, заинтересовани от предлагането на 

висококачествени услуги - потребители, институции, близки и служители; оказване на помощ и 

подкрепа при дейности от ежедневието, разрешаването на социалните проблеми на 

потребителите чрез развиване, повишаване или възстановяване на техните индивидуални и 

групови ресурси. 

   

 
 

Вътрешен контрол на предоставените услуги 

Осигурявана е методическа подкрепа на членовете на екипа чрез запознаване и обсъждане 

на нормативната база и длъжностните характеристики, запознаване с целевата група и нейните 

особености, помощ за разрешаване на възникнали противоречия по конкретен случай, 

супервизии. 

Оценка на изпълнението на длъжността – през месец декември е направена атестация на 

всички служители. 

Вътрешен контрол за качество на предоставяните социални услуги - контрол върху 

воденето на задължителната документация, спазване на срокове за промяна и актуализация. 

Контрол върху опазване на имуществото от потребители и служители.  
 

Дейности по управление и администрация 

Целевата група е променена от 01.01.2015 година след издадена заповед от Изпълнителен 

директор на АСП и от Защитено жилище за хора в риск социалната услуга започва да 

функционира като Защитено жилище за хора с умствена изостаналост. Изготвена е вътрешна 

документация, регламентираща организацията на работа – Правилник за устройството и 

дейността на ЗЖХУИ, Регистър на настанените лица, Правилник за вътрешния ред, План за 

развитие на услугата, Длъжностни характеристики за служителите, организирана е и 
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документация за потребителите, съобразена с Методическо ръководство за условията и реда за 

предоставяне на социалната услуга, други вътрешни правила и процедури.  

Ежемесечно е изготвян месечен работен график за служителите. През месец декември е 

направена атестация на служителите.  

Подсигурена работа на лица от временна заетост в района на селището.  

Провеждани редовни срещи със служители от VІ РУП – град Пловдив, с цел превенция на 

рисково поведение на потребителите. 

Изготвяни месечни Справки за местата и заетостта в специализираните институции и 

социални услуги в общността – държавна отговорност, на територията на област Пловдив.  

Изготвяни месечни справки за здравно осигуряване на потребителите. 

Два пъти седмично се провеждат екипни срещи, на които се обсъждат въпроси, касаещи 

цялостната дейност на служителите, трудностите, които срещат, адекватни мерки и екипно 

съдействие за разрешаване на срещаните проблеми. 

Извършвани ремонтни дейности с цел подобряване на материалната база и при 

възникнали спешни нужди от ремонт. 

 

Дейности по предоставяне на услугата 

 На разположение на всички заинтересовани лица и организации се предоставя писмена 

информация за предлаганата услуга, проект на договор за социални услуги и информационни 

брошури, даващи информация за целите, целевите групи и принципите на предоставяне на 

услугата. Всеки последен петък от месеца се промотира услугата - Ден на отворените врати, с 

цел изграждане на позитивна съседска среда и подпомагане социализацията на потребителите.  

1. Прием на потребители в Защитено жилище за хора с умствена изостаналост – Услугата 

стартира през месец януари 2015 година - приети са 13 лица с лека до средна степен на умствена 

изостаналост. За всички потребители е спазена процедурата за прием, личните дела и 

задължителната документация са оформени според изискванията. 

2. Работа по задължителна документация – Изготвянето и съхраняването на задължителната 

документация в ЗЖ е съобразено с всички методически и нормативни изисквания и се извършва 

от служителите в ЗЖ. Води се следната документация: 

- Регистър на настанените лица;  

- Лично дело – Организира се при приема на потребителя, в последствие се допълва и 

актуализира. Съдържа: комплект документи от Дирекция „Социално подпомагане“, Заповед 

за настаняване на лицето; Договор за ползване на социалната услуга – договорът се подписва 

в деня на приема с лицето или с негов законен представител /ако е поставен под запрещение/; 

Оценка на потребностите; Индивидуален план за всеки потребител - изготвя се в едномесечен 

срок от настаняването му в ЗЖ, през което време се оценяват потребностите му, като темпът 

на работа по оценяването се определя от възможностите на потребителя. Планът включва 

дейности по задоволяване на: ежедневни потребности; здравни потребности; образователни 

потребности; рехабилитационни потребности; потребности в свободното време; потребности 

от контакти със семейството, приятели, близки и др. лица; мерки за извеждане и социално 

включване; Писмен план за здравни грижи - включва: медицинска история; необходими 

превантивни мерки; наличие на алергии; потребности от зъболечение; потребност от лечение 

или оздравителни програми; имунизации и наблюдение; хранене и диети; рехабилитация (ако 

е предписана от специалист); лична хигиена; Планът за здравни грижи се актуализира при 

промяна на здравословното състояние; Квитанции за платени такси; Копия от водена 

кореспонденция между ръководството на ЗЖ и близки лица на настаненото лице;  

- Присъствена книга на потребителите ; 

- Таксова книга; 

- Домакинска книга – В нея се описват количеството и стойността на закупените и 

изразходваните през деня хранителни стоки, хигиенни материали, консумативи и др. със 

средства от Единния разходен стандарт. За извършените финансови операции се прилагат 
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разходооправдателни документи (фактури с фискални бонове). Разходооправдателните 

документи се класират в папки за съответния месец и са неразделна част от Домакинската 

книга; 

- Рапортна тетрадка – В нея се отразява всичко, което се е случило през работния ден или по 

време на дежурството;  

- Процедура за хранене и избор на седмично меню - Още при настаняването в „Защитено 

жилище” потребителите се запознават с процедурата, регламентираща организацията на 

хранене, както и с място на хранене, режим, начин на осъществяване на личния избор. 

Храненето в Защитено жилище за хора с умствена изостаналост е целодневно – включва 

закуска, обяд и вечеря. За да се осъществи личен избор при хранене, седмичното меню се 

изготвя на обща среща, на която присъстват свободни за деня потребители, социален 

работник и трудотерапевти.  

- Процедура за жалби – Преди подписването на Договор за ползване на социални услуги 

всеки потребител се запознава с процедурата за жалби. 

- Изписване на потребители в Защитено жилище за хора с умствена изостаналост – през 

2015 година са изписани 2 лица – един потребител напусна по собствено желание след 

подадена молба и се върна да живее в семейна среда, вторият потребител сключи 

граждански брак. 

- Психосоциална работа и дейности за подкрепа на потребителите в „Защитено жилище“ 

за хора с умствена изостаналост - Основни цели на ЗЖХУИ е създаване на умения за 

самостоятелен живот, чрез подкрепа и дейности за социално включване на 

потребителите – готварство, битов труд, занимателна терапия – мартенички, коледна 

украса,  и др., посещение на различни специализирани услуги – СУПЦ, посещения на 

културни събития и забележителности. Всеки от потребителите на ЗЖ е подпомаган в 

ресоциализацията си от екипа според личните си нужди и потребности, отразени и 

заложени в Оценката на потребности и Индивидуалния план. Психосоциалната работа с 

потребителите следва заложените краткосрочни и дългосрочни цели и задачи, които се 

постигат посредством работа в екип, участие в ежедневните дейности организирани в 

ЗЖ, индивидуална работа и други частни подходи. Дейностите с потребителите на ЗЖ 

се отразяват в индивидуална бланка „Развитие на случай“ към Индивидуалния план от 

социалния работник. Всички потребители преминаха успешно адаптационния период, 

спазват правилата и се интегрират добре в общността. Един потребител работи по 

трудов договор и показва трудова устойчивост.  

Част от потребителите искат да работят, имат потенциал, отговарят на изискванията за 

изпълняване на нискоквалифициран труд, но пречка пред работодателите се оказва наличието на 

ЕР на ТЕЛК, както и необходимостта от писмено разрешение на Инспекция по труда и ТЕЛК 

дадено лице да започне работа.  

- Здравни грижи – за всеки потребител е изготвен План за здравни грижи, направен е 

избор на личен лекар. Оказва се съдействие от медицинска сестра за представяне пред 

ТЕЛК, придружаване на потребителите за лабораторни изследвания, посещения при 

медицински специалисти, стоматолог, психиатър, закупуване и прием на лекарства. 

Оказва се подкрепа и съдействие за организиране и поддържане на личната хигиена и 

хигиената в обитаваното помещение. 

- Социо-културни дейности и свободно време – за потребителите от Защитено жилище 

беше организирана еднодневна екскурзия до Бачковски манастир през месец Август 

2015 година. Организирани са разходки в град Пловдив с цел опознаване на града, 

посещения на различни забележителности и запознаване с различни институции. 

Посещение на изложба на тема „Настроения-18“, организирана от ЦПЗ - Пловдив ЕООД 

в галерия „Пловдив“. Потребител от Защитено жилище участва със свои картини и 

получи награда за 3-то място. Организирани са тематични беседи с потребителите по 

повод национални и религиозни празници. Отбелязвани са всички имени и рождени дни 
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на потребителите, оказано им е съдействие за организиране на лични празненства, 

съобразно желанието на всеки.  

 

Дейности за поддържане и подобряване на материалната база и сградния фонд  
 

Социалната услуга Защитено жилище за хора с умствена изостаналост се предоставя в 

самостоятелна триетажна сграда. На потребителите са осигурени 7 единични и 4 двойни спални 

помещения, всяко със собствен санитарен възел. Всички спални са обзаведени с легло и 

двукрилен гардероб за всеки потребител, маса, столове, телевизор с кабелна TV. 

ЗЖХУИ предоставя за потребителите напълно оборудвана кухня с трапезария, 2 перални 

помещения, занималня, стая за групови занимания и 

социални контакти, 4 кабинета на специалисти, офис 

на управител. С цел осигуряване на благоприятна и 

уютна среда за обитаване и живот на потребителите 

на социални услуги в Защитено жилище за хора с 

умствена изостаналост са извършени следните 

дейности: 

- Вс

ички 

врати са 

подменен

и с нови 

МДФ 

интериор

ни врати – 21 броя; 

-  Извършен е ремонт на кухнята – монтирана е нова 

кухненска мебел; трапезарията е обзаведена с нови маси и 

столове; 

            

- Закупена е нова кухненска посуда; 

- Закупени и поставени телевизори във всички 

спални помещения, свързани с кабелна телевизия; 

- Обзаведена е занималня за потребителите, оборудвана с маси, столове, компютър с 

интернет и принтер, където се провежда занимателна терапия; 

- На разположение на потребителите е предоставена и стая за социални контакти и 

свободно време – оборудвана с дивани, телевизор с цифрова телевизия; 

Извършен основен 

ремонт на офис на 

социален работник, 

офис на касиер-

домакин, стая за 

почивка на персонала – 

закупено е ново офис 

обзавеждане, подменена 

подовата настилка с 

теракот и ламинат, 

извършен е ремонт и на 

санитарното помещение 

на персонала; 
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-  Обзаведено и предоставено за ползване на 

потребителите на Защитено жилище второ перално помещение 

– оборудвано с автоматична пералня и автоматична сушилня за 

дрехи, маса за гладене, ютия; 

 

- Боядисани и освежени са 10 спални помещения, 

подовата настилка на две помещения е сменена с гранитогрес, 

едно с ламинат, извършен ремонт на 3 санитарни помещения 

на потребителите, поставена е нова санитария в 4 бани; 

 

Работа с други институции 

-  Ежемесечни работни срещи с Дирекция „Социално подпомагане“ – град Пловдив за 

обсъждане на кандидати за ползване на социалната услуга; 

-  Регулярни срещи и получаване на методическа подкрепа от Дирекция „Социална 

политика“ – Община Пловдив; 

-  Дирекция „Бюро по труда“ – регистиране на потребителите, които искат и могат да 

изпълняват трудова дейност; спазване на срокове за поддържане на регистрацията им, 

периодични срещи с консултанти по трудова заетост за обсъждане на програми и работни места, 

подходящи за потребителите от Защитено жилище за хора с умствена изостаналост; 

-  ТЕЛК – оказано е съдействие на двама потребители да се представят на ТЕЛК; 

предприети са всички действия за прехвърляне на медицинските досиета и на други потребители, 

за които предстои изтичане на срока на действие и явяване пред лекарска комисия; 

-  НОИ – при приема всеки потребител са предприети и извършени дейности по 

прехвърляне на пенсията им към ТП на НОИ – Пловдив; 

-  Дирекция „Социално подпомагане“ – прехвърляне на интеграционни добавки на 

потребителите от други населени места на територията на район „Източен“ – Пловдив; 

-  РПУ на МВР – периодични срещи със служители на районното управление на МВР – 

целта е потребителите да се запознаят с нормите, правилата и общественият ред, превенция на 

рисково поведение;  

-  Отдел „ГРАО“ на район Източен – избор на настоящ адрес на всички потребители от 

услугата; 

-  РЗОК – кореспонденция със РЗОК за получаване на разрешение за смяна на личен лекар – 

за всички потребители, които идват от други населени места и извън определения срок за избор 

на нов личен лекар.   

- Неправителствени организации, които подпомагат потребителите: Фондация „Авис 

Вита“ – беседи за предпазване от заразни болести и болести, предавани по полов път, безплатни 

тестове за  ХИВ/СПИН, Хепатит, Сифилис, кръвни тестове и консултации с медицински 

специалисти. 

- Посещение и обмяна на опит в ЦНСТ – ул. „Липник“ и Център за социална интеграция 

на възрастни правонарушители и лица със статут на бежанци /ЦСРИВПЛСБ/. 

- Изградени са трайни контакти с фирма „Дизма”, ресторанти „МакДоналдс” и „Хепи” за 

сътрудничество в интеграцията на потребителите от Защитено жилище за хора с умствена 

изостаналост. 

- Обучение на персонала – през 2015 година всички служители бяха включени в различни 

обучения по избрана от тях тема с цел повишаване на професионалната компетентност и 

личностните качества. 

ТЕМИ УЧАСТНИЦИ 

Развитие на системата за планиране и предоставяне на 

социални услуги на регионално равнище 

Социален работник 

Усвояване на стратегии за търсене на работа и идентифициране Социален работник 
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на очакванията на работодателя по време на работа  

Организация и функциониране на социалните услуги. Обмен на 

добри практики между страните от ЕС. 

Социален работник 

Предизвикателствата пред местните власти в планирането и 

реализацията на социални услуги 

Управител  

Нормативно определени изисквания и практическа работа при 

администриране на договорите за предоставяне на социалната 

услуга и формиране и изчисляване на таксите и личните 

средства на ПСУ. 

Касиер-домакин  

Превенция на професионалното прегаряне. Тренинг за справяне 

със стреса и БЪРНАУТ, съпътстващ социалната работа. 

Всички служители – НЖ и 

ЗЖ 

 

Индивидуален подход и комплексна оценка на потребностите 

на лицата потребители на социални услуги. Управление на 

социалната услуга 

Управител, Социален 

работник 

 

Наблюдавано жилище «Младост»  

 

 „Наблюдавано жилище”/ НЖ/ е открито на основание Заповед № РД 01 - 335 /22.03.2010 

год. на АСП и договор за управление № 13ДГ 785/11.06.2013 г. между Община Пловдив и 

Фондация "Бъдеще за България" - клон Пловдив. Съгласно Заповед № РД01 – 1496/17.12.2014 

година на Изпълнителен директор на АСП, от 01.01.2015 година капацитета от 20 места се 

намалява и става 15 места. 

През 2015 година в Наблюдавано жилище са приети 6 потребители, за същия период са 

изписани 9 лица. 

Общ брой преминали потребители през 2014 година – 20 лица. 

Основни цели в Наблюдавано жилище – подкрепа на потребителите за изграждане на 

трайни умения за започване на самостоятелен живот, завършване на образование, търсене и 

намиране на работа, индивидуална работа за улесняване комуникациите и социалните връзки 

между хората, придобиване на социални умения или запълване на дефицит от качества и умения 

за справяне в специфични житейски ситуации.  

 

Дейности по управление и администрация 

Ежедневни оперативки със служителите за организиране и разпределение на текущи 

задачи за деня и отчет на изпълнението на дейностите от предишния ден.  

Извършен контрол относно воденето на задължителната документация от служителите в 

Наблюдавано жилище. 

Актуализиране на служебната документация.  

Подсигурена работа на лица от временна заетост в района на селището.  

Провеждани срещи със служители от VІ РУП – град Пловдив, на които се дискутират 

проблемите на рисковите групи потребители, ползващи услугата, провеждани разговори с 

потребители в риск.  

Изготвяни месечни Справки за местата и заетостта в специализираните институции и 

социални услуги в общността – държавна отговорност, на територията на област Пловдив.  

Извършена атестация на служителите през месец Декември. 

Извършвани са ремонтни дейности за подобряване и поддържане на материалната база и 

при възникнали спешни нужди от ремонт. 

 

Вътрешен контрол на предоставените услуги 

          Осигурявана е методическа подкрепа на членовете на екипа чрез запознаване и обсъждане 
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на нормативната база и длъжностните характеристики, помощ за разрешаване на възникнали 

противоречия по конкретен случай, супервизии. 

 

Всяка седмица се прави обсъждане на случаи и разпределяне на конкретни задачи. 

Периодични справки относно поддържането на регистрация в Бюрото по труда от 

потребителите, адресната регистрация, обратна връзка с работодателите и училище. 

Оценка на изпълнението на длъжността – през месец декември е направена атестация на 

служителите.   

Контрол върху воденето на задължителната документация, спазване на срокове за 

промяна и актуализация. 

Контрол върху опазване на имуществото от потребители и служители.  

 

          Дейности по предоставяне на услугата 

- Прием на потребители в Наблюдавано жилище – през 2015 година са приети 6 

потребителя - запознати с организацията на работа, с начина на предоставяне на услугата, с 

персонала и останалите потребители, с района и общността. Трима потребители са с ЕР на ТЕЛК. 

С всеки нов потребител е подписан договор за ползване на социални услуги. За новоприетите 

потребители са изготвени план за адаптация, оценка на потребностите, индивидуален план, в 

който са формулирани цели и потребности с активното участие на потребителя, план за здравни 

грижи. На три месеца се оценява изпълнението на индивидуалните планове за работа и при 

необходимост се актуализира. 

- Изписване на потребители от Наблюдавано жилище – през 2015 година са изписани 9 

потребителя – един потребител получи общинско жилище, двама от изписаните потребители 

живеят и работят извън страната,  -двама възстановиха контакти с близките си и живеят в 

семействата си, четирима потребителя започнаха самостоятелен живот и живеят на свободен 

наем. 

- Психо-социална работа и подкрепа на потребителите от Наблюдавано жилище - всеки от 

потребителите е подпомаган в ресоциализацията си от екипа, съобразно личните си нужди и 

потребности, отразени и заложени в Оценката на потребности и Индивидуалния план. Работата с 

потребителите има определени цели и задачи, които се постигат посредством работа в екип, 

участие в ежедневните дейности организирани в НЖ, индивидуална работа и други частни 

подходи.  

През 2015 година завършиха успешно средно образование трима, един потребител е приет в 

Пловдивски университет „ПV Хилендарски“ – специалност „Социални дейности“, учащи – пет 

потребители – двама в СУПЦ, трима в масови училища.  

Оказано е съдействие за намиране и започване на работа по трудов договор на седем 

потребители. 

Потребителите на Наблюдавано жилище поддържат регистрацията си в Бюро по труда 

ежемесечно и следят за обявите за работа. 

Регулярни психо-социални консултации се осъществяваха с потребителите относно 

хигиенните им навици, справяне с ежедневните дейности, търсене на работа, изготвяне на 

автобиография и мотивационно писмо, съдействие по текущи проблеми и други частни случаи. 

-  Дейности за поддържане и подобряване на материалната база и сградния фонд – 

боядисани са всички коридори и стълбища, основен ремонт и подмяна на подова настилка с 

теракот в четири спални помещения, подмяна на ВиК инсталация и основен ремонт на 4 

санитарни помещения, подмяна на стара дограма по стълбищата на Наблюдавано жилище и в 

седем санитарни помещения и други дребни ремонтни дейности. 

Работа с други институции  

-  Ежемесечни работни срещи с Дирекция „Социално подпомагане“ – град Пловдив за 

обсъждане на кандидати за ползване на социалната услуга; 
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-  Регулярни срещи и получаване на методическа подкрепа от Дирекция „Социална 

политика“ – Община Пловдив; 

-  Дирекция „Бюро по труда“ – регистиране на потребителите, които искат и могат да 

изпълняват трудова дейност; спазване на срокове за поддържане на регистрацията им, 

периодични срещи с консултанти по трудова заетост за обсъждане на програми и работни места, 

подходящи за потребителите от Защитено жилище за хора с умствена изостаналост; 

-  ТЕЛК – оказано е съдействие на двама потребители да се представят пред НЕЛК - София, 

поради обжалване от страна на НОИ;  

-  Дирекция „Социално подпомагане“ – прехвърляне на интеграционни добавки на 

потребителите от други населени места на територията на район „Източен“ – Пловдив; 

-  РПУ на МВР – периодични срещи със служители на районното управление на МВР – 

целта е потребителите да се запознаят с нормите, правилата и общественият ред, превенция на 

рисково поведение;  

-  Отдел „ГРАО“ на район Източен – избор на настоящ адрес на всички новоприети 

потребители от услугата; 

-  РЗОК – кореспонденция със РЗОК за получаване на разрешение за смяна на личен лекар – 

за всички потребители, които идват от други населени места и извън определения срок за избор 

на нов личен лекар.   

- Неправителствени организации, които подпомагат потребителите: Фондация „Авис 

Вита“ – беседи за предпазване от заразни болести и болести, предавани по полов път, безплатни 

тестове за  ХИВ/СПИН, Хепатит, Сифилис, кръвни тестове и консултации с медицински 

специалисти. 

- Изградени са трайни контакти с ресторанти „МакДоналдс” – осигуриха рабогтни места 

за двама потребители и „Хепи” – осигуриха работа на двама потребители. 

- Обучение на персонала – Обучение на персонала – през 2015 година всички служители 

бяха включени в различни обучения по избрана от тях тема с цел повишаване на 

професионалната компетентност и личностните качества. 

  

Център за временно настаняване и Приют за бездомни лица в селище «Младост» към 

фондация «Бъдеще за България»    

Център за временно настаняване в селище «МЛАДОСТ» е открит със заповед на АСП № 

РД01-953 от 29.09.2009 г. и Заповед на кмета № 10ОА от 05.01.2010 г.  с капацитет 20 места. Със 

заповед на АСП № РД01-923 от 24.08.2012г. капацитета е намален на 10 места. Предоставено  

управлението чрез конкурс на Фондация ”Бъдеще за България” – клон  Пловдив. 

 Основни дейности: 

1. Създаване на условия за пълноценна реализация на потребителите чрез индивидуална 

грижа и подкрепа, тъй като успешната реализация е право на всеки и допринася за цялостното 

развитие на обществото. За осъществяването на тази цел Център за временно настаняване 

ТЕМИ УЧАСТНИЦИ 

Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални 

услуги на регионално равнище 

Социален работник 

Усвояване на стратегии за търсене на работа и идентифициране на 

очакванията на работодателя по време на работа 

Социален работник 

Предизвикателствата пред местните власти в планирането и 

реализацията на социални услуги 

Управител  

Нормативно определени изисквания и практическа работа при 

администриране на договорите за предоставяне на социалната услуга 

и формиране и изчисляване на таксите и личните средства на ПСУ. 

Касиер-домакин 

Превенция на професионалното прегаряне. Тренинг за справяне със 

стреса и БЪРНАУТ, съпътстващ социалната работа. 

Целият екип  
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предлага социални услуги, които поставят в своя център потребителя, осигуряват равен достъп и 

непрекъснато подобряват своето качество.  

2. Осигуряване на устойчив подслон и качествени социални услуги, така че потребителите да 

се чувстват сигурни и да успеят да разгърнат своя потенциал, подпомагани от професионалисти. 

3. Насърчаване и подкрепа на социалното, емоционалното, образователното и културното 

развитие на всеки потребител, чрез предоставяне на равни възможности всеки да ползва базовите 

услуги в общността, от които има потребност – трудова заетост, образование, здраве, култура и 

др. 

4. Оказване на подкрепа и създаване на условия за осъществяване и разширяване на социални 

контакти.  

5. Постоянна работа, насочена към трудово и битово устройване на потребителите. 

6. Сътрудничество с всички имащи отношение институции за постигане на целите /Бюро по 

труда, районно кметство, Община Пловдив, МВР, НПО, работодатели, масови училища, ВУЗ  и 

др./  

7.  Целенасочена и системна работа за повишаване квалификацията на потребителите с цел 

по-голяма конкурентноспособност на трудовия пазар. 

8.  Изграждане на умения за преодоляване на трудности, планиране на цели и стимул за 

постигането им.  

9. Индивидуална работа с потребителите на социални услуги в Център за временно 

настаняване с цел превенция на рисково поведение и изграждане на добри междуличностни 

взаимоотношения. Избягване на потенциално опасни и неадаптивни схеми на поведение. 

10. Психо-социална подкрепа и консултиране на потребителите в прехода към самостоятелен 

живот. 

През 2015 год. са изпълнени всички дейности заложени в Годишен план за развитие на услугата. 

По – съществени постижения са: 

- Включване  на целия екип в обучения и тиймбилдинг; 

- Дооборудване на общите помещения, пералнята, кухнята и кабинетите с мебели и 

техника, подобряващи работата с потребителите и качеството на предлаганата услуга; 

-  Боядисани са общите помещения в сградата (коридори, стълбище и др.); Поставен е 

ламиниран паркет в някои от стаите и са боядисани; Подменени са три врати на мокри 

помещения с ПВЦ такива; Обособена е цветна градинка около сградата; 

- През 2015 г. в услугата ЦВН са преминали общо 41 потребители. От тях 30 мъже и 10 

жени и едно дете; 

-  На 1 от потребителите е оказано съдействие за подготовка и подаване на документи за 

общинско жилище; Двама потребители са настанени в други институции; 10 потребители 

са излезли на квартира, след изписване от услугата; 11 потребители са настанени в други 

услуги; Четирима потребители са започнали работа; 5 потребителя след изписване от 

услугата са отишли да живеят при роднини; Общо устроени потребители след изтичане на 

престоя им в ЦВН са 32, а на 9 потребители договорите продължават след 31.12.2015г.; 

- Оказана помощ и съдействие на 9 потребители за намиране и започване на работа; 

- Общо 5 потребители са направили регистрация в ДБТ; 

- Двама потребители са започнали курс от ДБТ; 

- На един потребител е съдействано за издаване на лична карта; 

- 1 потребител е представен пред ТЕЛК; на 3 потребители е направена социална оценка и са 

одобрени за интеграционни добавки; 

- На 2 потребители са подадени документи за пенсия в НОИ; 

- Двама от потребителите са получили еднократни социални помощи; 

- На трима от потребителите е оказано болнично лечение; 

- Двама от потребителите са придружени от служител при настаняването си в други 

институции; 

- Периодично провеждани екипни съвещания с Д”СП”; 
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- На един потребител се въстановиха здравните осигуровки и е регистриран при 

общопрактикуващ лекар 

 

На потребителите на социалната услуга осигурени купони за храна в социалните трапезарии на 

територията на Община Пловдив.  

Социалната услуга Приют за бездомни лица функционира през годината с персонал шест души, 

който обезпечава денонощните грижи за потребителите. Поради намаляването на единните 

разходни стандарти с 2/3, от 01.01.2015 год. след направени съкращения - остават двама души 

персонал.  

За 2015 год. са изпълнени всички дейности заложени в плана. По – съществени постижения са: 

- Включване  на целия екип в обучения и тиймбилдинг; 

- Дооборудване на общите помещения, пералнята, кухнята и кабинетите с мебели и 

техника, подобряващи работата с потребителите и качеството на предлаганата услуга ; 

- Боядисани са общите помещения в сградата (коридори, стълбище и др.); Поставен е 

ламиниран паркет в някои от стаите и са боядисани; Подменени са част от вратите на 

мокрите помещения с ПВЦ такива; Обособена е цветна градинка около сградата                 

- През 2015 г. в услугата Приют за бездомни лица са преминали общо 41 потребители, от 

които 27 са приети след 01.01.2015г., 6 потребители са с изтичащи договори през 2015г., а 

на 8 потребителя договорите продължават след 31.12.2015г. От тях 32 мъже и 8 жени и 

едно дете; 

- 4 потребители са настанени в други институции; 9 потребители са излезли на квартира, 

след изписване от услугата; 13 потребители са настанени в други услуги; един потребител 

е започнал работа в чужбина; 6 потребители ще живеят при роднини; Един потребител е 

починал . Общо устроени потребители след изтичане на престоя им са 33, а на 6 

потребители договорите продължават след 31.12.2015г.; 

- Оказана помощ и съдействие на 9 потребители за намиране и започване на работа; 

- Общо 7 потребители са направили регистрация в ДБТ; 

- На 1 потребител е съдействано за издаване на лична карта; 

- На 1 потребител са подадени документи за пенсия в НОИ;  

- Двама от потребителите са получили еднократни социални помощи; 

- На четирима от потребителите е оказано болнично лечение; 

- На 4 потребители е оказано съдействие – придружаване до институции, придружаване до 

болнични заведения и др.  

- Периодично провеждани екипни съвещания с Д”СП” 

Служителите на ЦВН и Приют за бездомни лица поддържат редовни контакти с Дирекция 

„Социално подпомагане“, ОЗД, Дирекция „Социална политика“към Община Пловдив, Дирекция 

„Бюро по труда“, Отдел „Жилищно настаняване“ към Кметство на район Източен, VІ РУП на 

МВР, ПГ „Пеньо Пенев“, Център за настаняване от семеен тип в с. Ахматово,  Техникум по 

дървообработване, Медицински университет и други институции с цел обмяна на информация, 

студентска практика, образоване на потребителите и успешната им ресоциализация. 

 Социалните услуги ЦВН и Приют са краткосрочни в рамките до 3 месеца. Практика е 

удължаване на нормативно определения срок, но то е регламентирано с Писмо № 9100-

76/01.04.2013 г. на Изпълнителния Директор на АСП. 

 

Културен център на фондация „Бъдеще за България”- Пловдив 

 

 Разположен в стария град на ул. „Княз Церетелев” №1 и е известен с гoлямата си културна 

програма. Центърът е традиционен домакин на литературни четения, изложби, концерти и 

многобройни детски тържества. Съвместно с фондация „Георги Божилов – Слона”  е открита 

постоянна експозиция с  негови творби .  
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Програмата  на Центъра през 2015 година :  

 

Литературни  четения, изложба акварели на художниците   Диляна 

Димитрова и Любов Тотева 

Участие в празниците на стария град 2015 организирано от 

Общински институт „Старинен Пловдив” и   Община Пловдив.  

Единадесето  юбилейно издание Нощ на музеите и галериите.  

Всеки четвъртък – среща на преподаватели от ПУ „Паисий 

Хилендарски”, катедри Химия, Физика, Биология. 

Годишнината  от рождението на Георги Божилов – 

Слона/13.06.2015 год./  отбелязан  с изложба на абсолвенти 

завършващи АМТИИ.  

 

 

 

Детска школа „Спектър”  

 

През изтеклата  година школа "СПЕКТЪР" успешно продължи 

своята работа. 

Тя обхваща около 30 деца с подчертан интерес към рисуване, 

живопис и приложни изкуства. Децата са на възраст от 6 до 18 

години. Те участваха и тази година с рисунки в различни 

конкурси у нас и чужбина. Школата и възпитаниците й са 

отличени с множество награди и грамоти. Радостно е, че голям 

процент от децата продължават образованието си в 

специализирани училища по изкуства. 

Школата успя и тази година да осъществи традиционния пленер в 

гр. Копривщица, където децата рисуваха красивия град и с 

желание и интерес посетиха историческите му забележителности. 

За Великден и Коледа школата традиционно организира базари с ръчно изработени сувенири и 

средствата от продажбите подпомагат нашата дейност в снабдяването с качествени материали за 

работа. Децата с желание се включват в такива инициативи и работят вдъхновено своите 

произведения на изкуството.  

Ръководител на школа”СПЕКТЪР” е Любов Тотева, която направи самостоятелна изложба в 

Културен център гр. Пловдив. 

 

Приложение : Финансови отчети  

 

 

 

Изготвил,  

Донка Гърневска  


