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Дневният център за възрастни с увреждания предлага комплекс от социални 

услуги, които създават условия за цялостно обслужване на възрастните през деня, 

свързани с предоставянето на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, 

образователните и рехабилитационните потребности, както и организация на 

свободното време и личните контакти. 

ЦЕЛЕВА ГРУПА- Лица с психични разстройства, физически увреждания и умствена 

изостаналост 

КАПАЦИТЕТ И МАТЕРИАЛНА БАЗА 

Капацитетът на дневен център за възрастни хора с увреждания е 10 места. 

Дневният център е разположен на четвърти етаж от сградата на Център за психично 

здраве-гр. Враца. Центърът  разполага с трудотерапевтичен кабинет, две стаи за отдих, 

зала за рехабилитация, кабинет на управителя, кабинет на социалния работник,  

медицински кабинет, разливна със столова, перално помещение и санитарни 

помещения. 

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ 

Основните дейности в дневния център целят ограничаването на социалната 

изолация, в която се намират възрастните с увреждания. Процесът на социална 

интеграция е стъпаловиден и включва реализацията на разнообразни програми, 

съобразен с конкретните нужди на потребителите. 

За постигането на тези цели в дневния център се организират дейности, свързани с: 

• Ежедневни потребности; 

• Здравни потребности; 

• Образователни потребности; 

• Рехабилитационни потребности; 

• Овладяване на елементарни домакински познания, приготвяне на ястия, 

умения за пазаруване; 

• Придобиване на различни хигиенни и трудови умения; 

• Рисуване и приложни дейности; 

• Занимания, свързани с общи познания и грижи за цветята; 

• Спортни дейности; 

• Работа със семейството. 

ЕКИП НА ДНЕВНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ 

В дневния център работи екип от специалисти – управител, социален работник, 

рехабилитатор, трудотерапевт, медицинска сестра, хигиенист. Целта на работата им е 

комплексно въздействие, водещо до възстановяване на изгубените социални умения, 

придобиване на трудови и битови умения на увреденото лице и се извършва чрез 

мултидисциплинарен подход и екип. 

Насърчаването и подпомагането в реализацията на еждневните дейности са 

предпоставките, които са налице при работата на специалистите от Дневен център за 

възрастни хора с увреждания, във връзка с разработването на силните страни на 

потребителите в зависимост от индивидуалните им възможности. 



За ползване на услугите в дневния център за възрастни с увреждания се 

заплаща такса в размер на 30 на сто от дохода на лицата, съгласно Тарифа за 

таксите за социални услуги, финансирани от републиканския бюджет (обн. ДВ, бр. 40 

от 29 април 2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 54 от 4 юли 2006 г., последно изменена ДВ, бр. 

58 от 27 юни 2008 г).  

 

 

 

 


