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ИЗПЪЛНЯВАНИ ДЕЙНОСТИ
СЛЕД РАЗКРИВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА
ЗА ПЕРИОДА 01.10.2014 - 31.01.2015 ГОДИНА
В "ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В С. ЦЕНОВО"
ПО ПРОЕКТ ФИНАНСИРАН С ДОГОВОР № BG051PO001-5.2.13-0010-С0001
ПО СХЕМА BG051PO001-5.2.13 „ЖИВОТ В ОБЩНОСТТА”
НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
През периода 01.10.2014 - 31.01.2015 година основните дейности в ДЦВХУ
целяха ограничаването на социалната изолация в която се намират възрастните хора с
увреждания. Процесът на социална интеграция включваше реализация на различни
програми за провеждане на обучителна, трудотерапевтична и рехабилитационна
дейност.
За отчетния период потребителите от ДЦВХУ организираха две екскурзии до гр.
Сандански и гр. Вършец. Посетени бяха други институции предоставящи социални
услуги в общността.
През отчетния период на потребителите на центъра отново бяха направени
консултации с медицински специалисти - през м. ноември 2014 г. в центъра беше
поканен съдов хирург, а през м. януари 2015 г. с психолог.
През периода на отчета потребителите от ДЦВХУ продължиха да развиват
уменията си да организират свободното си време и да си правят почасова програма на
деня. За развиването на уменията в центъра с цел сътрудничество бяха поканени деца
от ОУ "Христо Ботев" с. Ценово, които се включиха с потребителите с развити
художествени умения.
Персоналът на центъра отново работи по изготвянето изпълнението и
отчитането на Месечни планове за работа в Дневния център за възрастни хора с
увреждания, изготвени бяха дневни планове за работа с потребителите, графици за
работа по трудотерапия, доклади по изпълнението на извършените трудотерапевтични
дейности. Проведени са Групови социални консултации за които са направени
протоколи за четирите месеца на отчетния период. Направени са Доклади от
трудотерапевта за индивидуални и групови трудотерапевтични занимания на
потребитилите на центъра. Рехабилитаторът на проекта е изготвил месечни
рехабилитационни карти за всеки потребител през четирите месеца на отчетния период.
Медицинската сестра води здравен журнал и проведе лекции на тема "Лечебни билки,
плодове и разстения" Проследявани са програмите за назначение на лекарства в
рецептурните книжки и приемът на лекарствата по вид и количество. По необходимост
е измервана и кръвната захар на някои потребители.
През м. Януари е изготвен нов Годишен план за работа за 2015 година (с период
01.01.2015-28.02.2015 година) оставащ до края на проекта.
За периода на изпълнинето на проекта потребителите са свикнали един с друг,
споделят лични въпроси, имат общи теми и интереси и се е създала атмосфера на
доверие. Изпълняват се ежедневните потребности - като спазването на чистотата в
ДЦВХУ, прави се гимнастика ежедневно под контрола на медицинската сестра.
Трудотерапевтът и социалният работник са извели възможностите на потребителите и
спрямо присъствието на потребителя включват необходимите мероприятия, които
всеки или всички ще извършват.
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През м. Ноември 2014 година, потребителите на центъра взеха участие в
изложба "Светът е за всички" по случай 03.12. деня на хората с увреждания,
организиран от областна администрация Русе и взеха награда.
Със съдействието и организационните способности на персонала и
потребителите на центъра в с. Ценово през м. декември 2014 година беше организиран
Коледен банкет на инвалидите в общината.
През периода на отчитане потребителите участваха активно в мероприятия
организирани от Община Ценово.
През м. Януари 2015 година, по случай деня на родилната помощ - "Бабин ден",
във връзка с изпълнението на проект на Община Ценово, финансиран от ДФ
"Земеделие" за Експониране на етнографското наследство и природните
забележителности на община Ценово се заснимаше филм на тема „Постоянна изложба
на етнографското наследство и природните забележителности на община Ценово", в
предвид на това, че потребител на центъра е акушерката на с. Ценово, потребителите
участваха в кадрите по ритуала за "Бабин ден".
През месеците на отчета потребителите отново имаха поводи и за лични
празнества, които се бяха отбелязани с тържествени обяди, музика и песни.
На 06.01.2015 година с тържествен обяд се отбеляза рожденият ден на цетъра.
На празника присъства Заместник кмета на Община Ценово г-жа Ваня Игнатова, която
отправи пожелания за здраве и благополучие.

ЕКИП НА ПРОЕКТА

