ГОДИШЕН ДОКЛАД
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ (ДЦДУ) – РУСЕ КЪМ ОБЕДИНЕНИ
ДЕТСКИ УСЛУГИ „СЛЪНЧО”
2016 г.

Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „Еквилибриум” е лицензиран доставчик на
социални услуги за деца - издаден лиценз от Държавната агенция за закрила на детето
(ДАЗД) с № 1034 / 20.05.2016 г., за управлението на: ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С
УВРЕЖДАНИЯ
Сдружението е регистрирано по ЗЮЛНЦ, ф.д. №826 / 2004 г. и от 2010 г. е
пререгистрирано в обществена полза - Удостоверение №011 / 28.09.2010г., Булстат:
117622997.
Основната мисия на доставчика Сдружение “Еквилибриум”е:

Да развиваме и утвърждаваме единно физическо и духовно личностно
израстване на деца, млади хора и техните родители; да предоставяме
социална подкрепа и образователна рехабилитация за укрепване на личните
ресурси и насърчаване на ентусиазъм за бъдещето

БЕНЕФИЦИЕНТИ НА УСЛУГИТЕ В ДЦДУ
Целевите групи на услугата ДЦДУ са:
¬
Деца от 0 до 18 г. с увреждания - вродени и придобити малформации и
заболявания на опорно-двигателния апарат, деца с увреждания на централната
и периферна нервна система и др.
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¬
Деца от 0 до 18г. с генерализирани разстройства на развитието (аутизъм,
синдром на Рет и др.)
¬
Деца от 0 до 18 г. със забавяне в нервно-психическото и когнитивното
развитие;
¬

Деца от 0 до 18 г. със сензорни увреждания;

¬
Деца от 0 до 18 г. с тежки / комплексни увреждания,
семейна среда или в услуга от резидентен тип;
¬

отглеждани в

Родители/грижещи се на гореизброените целеви групи деца.

ПОСТИЖЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА НА ДЦДУ ПРЕЗ 2016г.
Организационно изграждане на ДЦДУ
По-голяма част от заложените дейности в Програмата за организационно
изграждане на ДЦДУ са планирани и изпълнени през юни 2016 г. непосредствено след
сключения договор за управление на услугата ДЦДУ с Община Русе. Въведена е
организация за предоставяне на социалната услуга в комплекс с още две социални
услуги, упрявлявани от СНЦ „Еквилибриум“ – ЦНСТДМД – ПМГ и ЗМБ . През м. юни 2016
г. са изготвени оценките на риска, произтичащ от средата. Бяха предприети действия,
свързани с отстраняването на рискове, свързани с използването на ел. уреди и
инсталации, подобрявяване на хигиенно-битовите условия, касаещи приготвянето на
храната на децата и др. През юни 2016 г. бе извършено цялостно преоборудване на
помещението, определено за разпределяне и подготвяне на храна (разливочно) за
потребителите в ДЦДУ. Монтирани са нови шкафове и две мивки. Подадени са
документи в Агенция по храните за регистриране на обекта. Дооборудвани са
кабинетите на специалистите, които ще провеждат терапевтична работа с децата.
Поставени са електрически бойлери в две от баните и климатици в стаите за децата.
Със средства от дарения бяха поставени комарници на вратите и прозорците в
дневните за работа с децата, осигурени са постелъчен инвентар и играчки за децата.
През този месец е въведена нормативно изискуемата документация – ригистри,
журнали и т.н. Разработени са правилниците и процедурите, регламинтиращи
извършването на дейности по предоставяне на услугата.
Направен е избор на доставчици на храна за децата. Първоначално СНЦ
„Еквилибриум“ сключи договори с два доставчика на готова храна: с Детска кухня
„Усмивка“, за доставка на храна за деца от 0 до 3 години и „Радилон“ – фирма за
кетъринг за децата над 3 години. Фирма „Радилон“ се отказа от ангажимента за
доставка на храна поради малкия брой на потребителите и финансова нерентабилност
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за фирмата-доставчик. Детска кухня „Усмивка” пое доставката на храна за всички
потребители. За децата е осигурено индивидуално меню с различен грамаж и
консистенция съобразно възрастта на всяко дете. За децата с алергии към определени
хранителни продукти се предлага отделно меню.
СНЦ „Еквилибриум” както през 2016, така и през 2017 г. продължава да
инвестира средства в закупуване на уреди и извършване на приспособителни дейности с
цел материалната база да се приведе в съответствие с изискванията на държавните
институции, контролиращи предоставянето на социални услуги и функционирането на
обекти с обществено предназначение – Агенция по храните, Регионална здравна
инспекция, ПАВ и др. Една част от дейностите на практика са неизпълними предвид
наложеното изискване от МЗ на Община Русе в рамките на гаранцията на ремонтните
дейности, свързани с рекунструкция на закрития ДМСГД да не извършва промени в
сградата и оборудването. Сериозно затруднение представлява осигуряването на топла
вода в санитарните помещения през периодите, в които не работи парното. Има
помещения, нап. перално, баня към дневна зала, където няма техническа възможност за
поставяне на бойлери, а целогодишното използване на парната инсталация е
нерентабилно за бюджета на услугата.
В част от използваните помещения в ДЦДУ се появиха течове през зимния сезон,
за които ръководството на ДЦДУ своевремено информира община Русе. Наложи се да се
ограничи използването на тези помещения и да се прекъсне електрозахранването към
тях. До края на 2016 г. няма предприети действия за отстраняване на конструктивния
дефект на помещенията, който е причина за теча. Със средства на СНЦ „Еквилибриум”
са поставени външни козирки по сградата с цел отвеждане на водата и снега, тъй като
няма поставени водопроводи между отделните етажи на сградата.
Община Русе ангажира с гаранционен ремонт фирмата изпълнител, но
идвършените допълнителни дейности са частични и проблемите от констуктивен
характер не са отстранени трайно.
През 2016 г. в работата с децата не е включена водна рехабилитация.
Използването на помещението за провеждането им е ограничено в рамките на
отоплителния сезон. През останалата част от годината няма възможност за затоплянето
му и за осигуряване на вода с небходимата температура. Въпреки тези затруднения
ръководството на СНЦ „Еквилибриум” се ангажира да обучи специалист за прилагане на
този вид терапия като успоредно с това ще се търсят възможности за извършване на
освежителен ремонт в коридорите водещи до помещението за хидротерапия.
Подбор и назначаване на персонал
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През 2016 г. се прилага политиката на доставчика за управление на човешкия
русурс. В Детайлизираната програма на ДЦДУ са заложени 11,5 щатни бройки. При
спазване на Процедурата за подбор на персонал в СНЦ „Еквилибриум“ за стартиране на
услугата са назначени 1 психолог, 1 кинезитерапевт, 1 ерготерапевт, 1 медицинска
сестра, 1 детегледачка, логопед на граждански договор и 1 хигиенист. В хода на
предоставяне на услугата непрекъснато се анализираха потребностите от грижа за
децата в целодневната форма, предвид тежеста на уврежданията им и приема на
медикаменти. Това наложи извършването на промени в разпределението на щатните
длъжности, представено в конкурсната документация. До края на 2016 г. основна
причина за временното незаемане на щатните бройки (кинезитерапевт, медицинска
сестра и социален работник) бе недостига на специалисти с необходимото образование
и желание за работа в социална услуга. За обезпечаване на дейността с необходимия
брой специалисти бяха преназначени различни специалисти от други социалните услуги,
управлявани от СНЦ „Еквилибриум“. Обединеното управление на социлните услуги от
сдружението позволява гъвкавост в обезпечаването на работния процес със служители с
необходимия квалификация и опит.
От 01.10.2016 г. медицинската сестра от ДЦДУ е преназначена в ЦНСТДМУ – ПМГ
на мястото на напусналата мед. сестра. През м. октомври е назначен един социален
работник, който напусна работа в същия месец по здравословни причини. От 01.11.
2016 г. кинезитерапевта от ДЦДУ е преназначен в ЦОП към КСУДС – гр. Русе. През м.
декември от КСУДС в ДЦДУ са преназначени 1 социален работник и 1 ерготерапевт. За
подобряване на обгрижването на децата са назначени 1 възпитател и 1 дететгледачка.
Здравословното състояние на децата в ДЦДУ се проследява от педиатър,
назначен на граждански договор. Работата на специалистите в ДЦДУ се ръководи от
експерт- методист от КСУДС - Русе.
Обучение на персонала за развитие на професионалния капацитет
Всички новоназначени служители на ДЦДУ през 2016 г. са преминали
встъпителни обучения по утвърдена програма. Обучението е проведено от Г. Бисет, Д.
Бисет, Е. Петкова и М. Влахова.
През м. юли на 29.07.2016 г. персонала на ДЦДУ участва във вътрешно обучение
на тема “Въздействие на увреждането върху детското развитие. Терапевтични намеси“.
През м. септември в периода от 12 до 15 септември директорът и психологът на
ДЦДУ участваха в обучение за справяне с предизвикателно и неприемливо поведение по
американски модел ИМПАКТ.
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Работеците специалисти в ДЦДУ участваха в обучение на тема „Развитие на
детето от раждането до 7 годишна възраст. Стимулиране на детското развитие“, което е
проведено на 28.12.2016 г. от г-жа М. Влахова – експерт-методист.
Супервизия на персонала
Съгласно разработените Правила за получаване на професионална подкрепа на
персонала на ОДУ „Слънчо“, чрез супервизия, доставчикът осигурява групова и/или
индивидуална супервизия за персонола на ДЦДУ веднъж на шест месеца или
извънредна супервизия при възникнал проблем.
През м. август е проведена една групова супервизия по постъпила заявка на
екипа на ДЦДУ за обсъждане на работата на специалистите с потребител на социалните
услуги в ДЦДУ.
Предоставяне на услугата в ДЦДУ
След стартирането на услугата ДЦДУ през м. юни тя работи с капацитетна
заетост на определената от 20 места. ДЦДУ наложи добър модел на грижа за
потребителите, който придоби популярност и съзаде интерес и желание у родителите
децата им да ползват социални услуги в ДЦДУ към ОДУ „Слънчо”. За да отговори на
потребностите на децата работата на екипа от специалисти се организира по начин,
позволяващ включането в дейностите на максимален брой деца чрез осигуряване на по
–дълго работно време на центъра чрез организиране на работата на екипа в две смени.
В периода от м.юни – м. декември 2016 г. 24 деца са ползвали социални услуги в ДЦДУ.
Прекратени са 2 договора за ползване на услугата. Едното дете започна да посещава
детска градина, в която с него работят логопед и психолог в резултат на което майката
изяви желание за прекратяване на услугата в ДЦДУ. Вторият договор е прекратен
поради постигане на заложените цели в индивидуалния план за работа с детето. За
цитирания период няма постъпили жалби и сигналии. Не са регистрирани инциденти с
потребителите.
През 2016 г. логопедична работа бе извършена с 21 деца. От тях за развиване на
активния речник и правилна артикулация е работено с 11 деца. Бяха постигнати голяма
част от заложените цели. Децата започнаха да изговарят правилно част от звукове,
усвоиха нови думи и ги използват адекватно в речта си. Някои от децата започват да
съставят прости изречения при изказ. Влизат в диалог с другите деца, участват в
елементарни драматизации на приказки. Слушат и разбират елементарни разкази и
детски приказки. С 4 деца се работи за усвояване на елементарни умения за
ограмотяване и с 9 деца за обогатяване на пасивния речник с понятия и представи от
заобикалящата ги среда.
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Кинезитерапевтичната работа през 2016 г. е извършвана с 9 деца с различни по
вид и степен заболявания. Шест от тях са с детска церебрална парализа, едно с синдром
на Денди Уокър, едно с мускулна дистрофия, едно дете с перивентрикуларна киста в
дясна хемисфера.
При децата с церебрална парализа работата бе насочена към подобряване на
равновесните реакции и координацията на движенията, обучение в ходене с помощно
средство, засилване на отслабена мускулатура и предпазване от развитието на
контрактури.
При детето с мускулна дистрофия терапевтичните занимания бяха насочени към
укрепва на мускулите на долните крайници и туловището. При детето със синдром на
Денди Уокър бе включена пасивна гимнастика, изправяне до седеж и изграждане на
опора при заемането на четириопорен седеж.
За отчитания период е постигано подобрение при някои от децата, като едно от
тях е обучено да ходи самостоятелно с опорно средство, едно застава самостоятелно в
седеж за повече от 2 мин. При децата, които са с тежки увреждания резултатите от
работата на кинезитерапевта се проявяват в поддържане на добро общо състояние,
както и предпазване от задълбочаване на наличните вече усложнения.
Ерготерапевтът през 2016 г. работи с 12 деца, от които шест с детска церебрална
парализа, едно с синдром на Денди Уокър, едно с мускулна дистрофия, едно дете с
перивентрикуларна киста в дясна хемисфера, две деца от аутистичния спектър, едно с
хипертинетичноразтройство.
При повечето от децата работа бе насочена към стимулиране на интелектуалното
развитие и развитието на фината моторика – трениране на различните видове захвати.
При две от децата се отчита значителна промяна, свързана с подаването и
преместването на играчки от едната в другата ръка, при три деца е подобрен пинсетния
захват.
Психологическа подкрепа получиха 22 деца на възраст между 2 и 18 години. В
извършената целенасочена работа с потребителите на социалната услуга бе използван
семейно-ориентиран подход, включващ и ангажиращ родителя като част от
терапевтичния процес. Важно е да се подчертае, че всеки родител получи адекватна
обратна връзка за актуалното развитие на своето дете както и подробна информация за
планираната терапевтична работа за компенсиране, развиване и усъвършенстване на
различни видове умения, подпомагащи и целящи постигане на самостоятелност при
децата за извършване на ежедневните дейности.
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В хода на подбор на потребители и персонал за предоставяне на услугата се
установи заразоносителство при някои от децата и кандидатстваците за работа.
Ръководството на СНЦ „Еквилибриум” организира и заплати всички контролни проби за
контактните лица. Това е едно от постоянните предизвикателства предвид факта, че
потребителите на социални услуги в ДЦДУ са деца, които се отглеждат в семейна среда
и в някои от случайте посещават и други детски или учебни заведения. При всички
извършени проверки от РЗИ по повод на установено заразонсителство не са установени
пропуски и нарушения от страна на доставчика.
Екипът на ДЦДУ работи в условия на добри партньорски взаймоотношения с
представителите на държавната и общинска администрация. Общинска администрация
осъществява периодично контрол по изпълнението на Програмата за предоставяне на
социалната услуга „Дневен център за деца с увреждания”, предоставена от СНЦ
„Еквилибриум” при сключване на договора за управление на услугата с кмета на Община
Русе. При проверките не са установени пропуски и нарушения на СНЦ „Еквилибриум”
при предоставяне на договорените дейности
В ДЦДУ се изпълняват дейности по споразумение на СНЦ „Еквилибриум” и
Русенски университет като е осигурена възможност за провеждане на студентски
практики на студентите от специалностите „Социални дейности”, „Ерготерапия” и
„Кинезитерапия”. Специалистите от ДЦДУ обменят опит със свои колеги от Фондация
„Карин дом” – България по прилагането на терапевтични практики.
Осмисляне на свободното време, отдих, развлечения на децата
Потребителите са включвани ежедневно в групови и индивидуални занимания по
интереси - слушане на детски песни, гледане на приказки. На 24.10.2016 г. деца от
ДЦДУ присъстваха на организирано тържество по случай рожден ден на КСУДС. Всички
рождени дни на децата в ДЦДУ се отбелязват с организирането на детско парти, като
децата получават индивидуални подаръци. Потребителите изработиха сувенири и
коледни картички, с които участваха в Коледен базар, организиран от СНЦ
„Еквилибриум“.
През м. септември бе извършено тържествено освещаване на ОДУ „Слънчо”, част
от които е ДЦДУ.
Информиране на обществеността за услугите в ДЦДУ
За информиране на обществеността за дейностите в ДЦДУ е разработена брошура,
която се разпространява при организираните от СНЦ „Еквилибриум” информационни
дни, благотворителни базари и т.н.
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На сайта на сдружението се оповестява периодично актуална информация за
работата с децата в ДЦДУ.
От дейностите с децата:

„ На рожден ден ела , на рожден ден ела. Ще яде,
ще ядем вкусна торта с крем”
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За Новата година ще тропнем ние
хорце…..
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„Подаръци ще има за всички от сърце”
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