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ИЗПЪЛНЯВАНИ ДЕЙНОСТИ
СЛЕД РАЗКРИВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА
ЗА ПЕРИОДА 01.04.2014 - 30.06.2014 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 второто тримесечие потребителите от ДЦВХУ развивиха уменията си да
организират свободното си време и да си правят почасова програма на деня. Развиха се
уменията за живот в групата и се повиши сътрудничеството между потребителите.
Забеляза се положително сътрудничество както между потребителите така и между
потребител-персонал. Вече 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. Определиха се и групи по интереси. Величка, Сидер и Нелихудожествена самодейност. Климент, Венера и Нели - по компютърни занимания.
Дияна, Величка и Румянка - активни в рехабилитационните мероприятия. В
готварските мероприятия активно се включваха всички жени.
Медицинската сестра ежедневно контролира здравословното състояние на
потребителите в центъра. Резултатите от измерванията ежедневно се вписват в
медицинският журнал. 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. Изнесени са лекции от медицинската сестра за
„Епилепсията”, „Кръводаряването" и ”Увеличени лимфони”, също и за „Лечебно
хранене при заболявания на ССС”. Проведени са беседи по следните теми: „Лечебното
хранене при повишено кръвно налягане”, "Как да помогнем при отравяне с гъби" и
„Остър епиндицид”. Целта е поддържане на добра здравна култура и запознаване на
потребителите с болестите и опасността от някой храни.
На 09.04.2014г. е проведена консултация с лекар психиатър с всеки потребител.
Издадени са 9 броя протоколи с мнението на специалиста и заключения относно всеки
от потребителите.
През м. Юни всеки потребител премина на преглед при лекар-кардиолог, който
направи електрокардиограма и издаде медицински документ за всеки потребител.
Двама от потребителите бяха насочени за болнично лечение в гр Русе.
Организирани бяха различни мероприятия. В началото на м. Април по случай
денят на Община Ценово - 2 април, беше посетено тържеството по случай празника и
беше гледан концертът на Славка Калчева. По случай този ден беше организирана и
изложба на картини, етнографска и съвременна сбирка. Дневният център участва с
ръчно изработени предмети от рециклирани и природни материали, към които се
прояви голям интерес. Направена беше поздравителна картичка за празника.
Следваха Великденски празници. Потребителите изработиха Великденска
украса, състояща се от великденски пилета, направени от кори за яйца и боядисаха
яйца. Също изработиха и кошнички за яйца от вестници. С тези предмети участваха в
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изложбата по случай Великден и присъстваха на Великденския концерт, който се
проведе на площада на село Ценово.
През м. Април, потребителите имаха поводи и за лични празнества в дневния
център имаше двама именници, които почетоха с тържествен обяд. Слуша се музика и
се пяха песни.
На 23.04.2014г. беше организирана екскурзия до с. Вонеща вода. Екскурцията
имаше 2 цели: "Опознай родината, за да я обикнеш" и втората - обмяна на опит и
впечатления от Дневният център за възрастни хора с увреждания, намиращ се в с.
Вонеща вода. Потребителите поднесоха ръчно изработен специалитет от тях на
домакините - макарина. Запознаха се с потребителите от техният център и си
поговориха с тях и с персонала.
Персоналът на ДЦ проведе работна среща с колектива на ДЦ с. Вонеща вода,
обмениха опит и отговориха на въпроси.
След посещението на ДЦВХУ, потребителите посетиха къщата – музей на
Филип Тотю. Там бе проведена беседа под формата на филм за живота и дейността но
Филип Тотю. След посещението във Вонеща вода потребителите посетиха
Килифаревският манастир, а след това и гр. Велико Търново.
На 25.06.2014г. бе проведена втора екскурзия до с. Рибарица, гр.Тетевен и
Гложенски манастир. Бяха посетени исторически места, свързани с героичното минало.
Кървавото кладенче в с. Рибарица, свързано с Г. Бенковски, а и паметника в негова
чест. Беше почетена паметта на героя с едноминутно мълчание и разказ за Бенковски,
разказан от потребител. В гр. Тетевен беше посетен историческият музей в центъра на
града, а социалният работник изнесе беседа за забележителностите в гр. Тетевен. Беше
посетен и Гложенският манастир който беше истинско предизвикателство за
потребителите.
Преди и след екскурзиите бяха проведени групови срещи за мнения и
впечатления относно екскурзиите.

ЕКИП НА ПРОЕКТА

