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Дневен център за възрастни хора с увреждания функционира от 01.03.2009 г. и
предоставя комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация,
социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и
ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално
включване, организация на свободното време на хората с увреждания.
Основен приоритет в дейността на Дневен център за възрастни хора с
увреждания /ДЦВХУ/ е предоставяне на качествени и разнообразни социални услуги и
подкрепа за всички лица в неравностойно социално положение. Успешната интеграция
на хората с увреждания, преодоляване на социалната изолация и повишаване
качеството на живот на лицата и техните семейства е основна и водеща цел, към която
е насочена работата в ДЦВХУ тя гарантира правата на хората с увреждания и
насърчава за устойчиво социално включване в обществения живот.
ДЦВХУ обслужва потребители от седем населени места и предоставя
социалната услуга на територията на три общини - Каспичан, Шумен, Нови пазар. За
целта разполага със специализиран транспорт позволяващ извозване на потребителите
на услугата от населените места до Дневния център.
За задоволяване потребностите на големият брой нуждаещи се лица значително
надхвърлящи утвърдения капацитет от 30 лица с увреждания центъра разполага с
материална база от 306 м2 разширена, чрез изграждане на дървена сглобяема къща с
още 50 м2.
Социалната услуга се предоставя от квалифициран персонал включващ:
директор, рехабилитатор, медицинска сестра, трудотерапевти, социални работници и

други. Персонала е назначен в съответствие с методиката за предоставяне на ДЦВХУ и
е съобразен с нуждите на хората с увреждания ползващи социалната услуга. Работи се
по предварително утвърдени програми съобразени с потребностите, здравословното
състояние и желанието на всяко едно лице с увреждане.
Залата за физиотерапия е оборудвана с апаратура включваща: шведска стена;
комбинират апарат за електротерапия и вакуум терапия; ултразвуков апарат; апарат за
магнитотерапия; апарат за миостимулация на апотрофични мускули; лампа „Солукс”;
апарат за йонофореза; електрическа бягаща пътека; велоергометър и механичен уред за
раздвижване на раменна става. Богатото разнообразие на физиотерапевтично
оборудване предразполага към обхващане на по-широк кръг заболявания и получаване
на ефективно и качествено обслужване на потребителите на услугата с отчитане на
положителни резултати.

Провежда се и лечебна гимнастика включва специално подбрани и целенасочени
упражнения за корегиране на стойката, подобряване силата, еластичността и
издръжливостта на мускулатурата на тялото, дихателни упражнения, в съчетание с
движение на крайниците. Различни позиции и пози за изтегляне и подобряване

подвижността на гръбначния стълб. Рехабилитационните процедури се провеждат от
рехабилитатор с 40 годишен професионален опит в сферата.
За доброто здраве на потребителите на социалната услуга грижи полага
медицинска сестра, която следи общото здравословно състояние на лицата, следи
приема на терапия предписана от лекарите специалисти, замерва кръвно налягане и
кръвна захар, извършва манипулации оказва помощ при нужда, провежда беседи от
здравен характер насочени към превенция и лечение на заболяванията.
Основна цел на трудотерапията провеждана в ДЦВХУ е общуването чрез
изкуство или хоби. Чрез използване на различни дейности от приложно-художествен
характер – моделиране, бродерия и други, да се стимулира нервно-психичния тонус, да
се създадат приятни емоции, да се отвлече вниманието на лицето от болестните
усещания и размисли, да се запълни смислено времето му. Трудотерапевтичните
дейности включват: група за фолклорно творчество, театрална група, група за спортни
изяви, кръжок по готварство и цветарство, кръжок по ръчно плетиво, работа с
природни и изкуствени материали, обучение в компютърни умения, като освен
груповата работа се работи и индивидуално с потребители на услугата.
Социалната рехабилитация в центъра е насочена към преодоляване на
социалната изолация и придобиване на социални умения за самостоятелен живот и
справяне с всекидневни проблеми. Целта е да се подобри общуването и улесни
бъдещата социализация и интегриране в обществото на хората с увреждания.
Провеждат се индивидуални консултации с потребителите изпаднали в риск и се
предприемат действия за тяхната ресоциализация. Подпомагат се потребителите при
обслужването им в социални служби и институции. Провеждат се беседи с научен,
исторически и опознавателен характер с цел възстановяване и обогатяване на
придобитите знания. В свободното време на потребителите се организират занимателни
и развлекателни игри.

