ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И /ИЛИ ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Деца с увреждания и/ или хронични заболявания, отглеждани в
специализирани институции
По данни от информационните карти за специализираните институции,
през 2006 г. децата, настанени в домовете за деца с увреждания (ДДМУИ,
ДДУИ и ДДМФУСИ), са 1193. В тези домове 94% от децата са с различна
степен на умствено изоставане. Общо 755 от настанените деца са с психични и
неврологични заболявания. Децата с физически и множествени увреждания са
519.
В ДМСГД 45% (1260) от настанените деца са с хронични заболявания
и/ или увреждания. От тях най-голям е делът на тези с вродени малформации –
близо 22%, както и на децата с различна степен на изоставане в нервнопсихичното развитие – 22%.
В ДОВДЛРГ 28% (1302) от децата през 2006 г. са с хронични
заболявания и/ или увреждания. От тях най-висок е относителният дял на децата
с различна степен на умствена изостаналост – 16.5% (779 деца), следвани от
децата с хронични и соматични заболявания -7% (337 деца).
Децата с физически и множествени увреждания са сравнително малка
група в ДОВДЛРГ и през 2006 г. те са 1.3% (61 деца). През 2006 г. в
ДОВДЛРГ са отглеждани 110 (малко над 2% от настанените) деца с вродени
малформации, а децата с хипотрофия са 38 (0.8%).
Социални доклади по чл.11, ал.3 от ППЗИХУ – 2006 г.
Общият брой на изготвени социални доклади по чл.11, ал.3 от ППЗИХУ
от Отделите за закрила на детето в страната през 2006 година е 9 574. От тях
1 307 са станали случаи по смисъла на ЗЗД.
Общият брой на получените уведомления от РЕЛК и ТЕЛК за деца с
увреждания в ОЗД за 2006 г. е 6 590.
През 2005 г. в ОЗД въз основа на подадените молби за извършване на
социална оценка, с цел установяване на обстоятелства от социален, семеен,
битов и здравен характер са изготвени 19 107 социални доклади за деца с
увреждания.
Въз основа на тази оценка спрямо 1873 деца са предприети мерки за
закрила и са станали случаи на работа по смисъла на ЗЗД.
Деца с увреждания, посещаващи Дневни центрове
през 2006 година
Информация за децата посещаващи дневните центрове за деца с
увреждания се поддържат в Държавната агенция в съответствие със ЗЗД, на
основание чл. 17а, т. 9 (букви “а” и “ж”) въз основа на специално разработен
инструментариум.

Дневните центрове в страната от гледна точка на статута се разделят на
общински, дневни центрове разкрити към специализирани институции за деца и
към неправителствени организации.
Всяка календарна година в ДАЗД постъпват данни от дневните центрове,
които отразяват характеристиката на клиентите, посещаемостта, предлаганите
услуги, проблемите и т.н., като отчитат състоянието на центровете към 31
декември.
За изминалата 2006 година в ДАЗД е постъпили информация от общо 63
дневни центъра, от които: 33 общински, 8 центъра към НПО, 18 центъра
към ДМСГД, 4 към ДДМУИ.
Таблица 1. Дневни центрове по години
Статут
2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.
Общински
брой дневни центрове
12
16
18
18
30
Дневни центрове разкрити към специализирани институции за деца
Брой дневни центрове към
Домовете за медикосоциални грижи (МЗ)

Брой дневни центрове към
Домове за деца и
младежи с умствена
изостаналост(общински)
Неправителствени организации
Брой дневни центрове
Общо
12

6

17

17

2006 г.

17

33
18

4

22

35

35

8
56

Ако през 2001 г. общинските дневни домове за деца и младежи с
умствена изостаналост са били едва 12, то за пет години техният броя нараства 3
пъти и в края на 2006 г. общинските дневни центрове са 33.
Общият брой на децата и младежите, ползващи услугите на общинските
дневни центрове към 31 декември 2006 г. е 964, като от тях децата до 18 г. са
778. Капацитетът им е 1163 места, което представлява 83% използваемост.
Голяма част от децата посещаващи дневни центрове са от семейства на
безработни родители (15,9 % за 2005 и 21% за 2006г.) или разведени родители
(10,5% за 2005 г. и 11% за 2006 г.).
В ДАЗД за 2006 година са постъпили данни от 8 дневни центъра за деца
с увреждания, разкрити от неправителствени организации, с общ
капацитет 246 места. Броят на децата, които ги посещават в края на 2006
г., е 208.

8
63

Дневни центрове към специализирани институции
Дневни центрове за деца с увреждания функционират към 18 ДМСГД от
общо 32 дома от този тип, съществуващи в страна. Към 31 декември 458 деца са
посетили тези центрове. (Един дом не е подал данни за дневния център)
Финансирането им се осигурява от Министерство на здравеопазването и
в редки случаи от общината в съответното населено място и дарители.
От общо 28 ДДМУИ в страната, дневни центрове са разкрити към 4
специализирани институции от този тип, с капацитет 80 места.
Към 31 декември броят на децата записани за ползване на услугите в
центровете е 51.
От 01.01.2007 г. ДДМУИ "Вяра, Надежда и Любов" гр. Пазарджик е
преструктуриран в дневен център за деца с увреждания.
Само един от дневните центрове към този тип домове за деца е разкрит и
функционира с помощта на местна неправителствена организация, останалите
три се финансират чрез държавния бюджет.

