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 ДДЛРГ ,,Асен Златаров” е разположен в централната градска част, в близост до 

образователни институции, спортни съоръжения, здравни заведения. Теренът и 

сградата са общинска собственост, с обща площ 2960 кв.м.  

МИСИЯ- Организация и дейността на педагогическия екип на дома за опазване правата 

на децата, за възпитанието им в общочовешки ценности, за духовно и физическо 

развитие, в посока детската индивидуалност и творчески заложби. 
 

ЦЕЛЕВА ГРУПА 

Деца от 7 до 18 години или до завършване на средно образование, но не повече от 20 

годишна възраст. 

КАПАЦИТЕТ И МАТЕРИАЛНА БАЗА 

Капацитет на дома от 01.01.2017 г. е 50, в момента са настанени 43 деца. 

Помещава се в 2 сгради, с общ брой помещения 71 и дворно пространство. Сградният 

фонд е ремонтиран изцяло. На всеки етаж има компютърна зала, телевизионна, детска 

стая за малките деца. На третия етаж са обособени две ателиета- ,,Занимателна 

терапия” и ,,Готварство”. 

ЦЕЛИ 

Основна цел на институцията е непрекъснато интелектуално, социално и личностно 

развитие на всички деца, съобразно индивидуалните им потребности.  



 

 

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ 

• постоянна грижа;  

• консултиране; 

• рехабилитация; 

• арт терапия;  

• информиране и обучение;  

• групова работа; 

• развитие на социални умения и подготовката им за самостоятелен живот, чрез 

овладяване на различни професии за младежите над 16 г.  

В унисон с визията за деинституционализация, ръководството и персонала си поставят 

амбициозните цели за намаляване на децата, ползващи институционалната грижа; 

предоставяне на алтернативни услуги на децата, в среда, близка до семейна; подкрепа 

на детето и предотвратяване на неговото социално изключване, чрез включване в 

различни проекти спонсорирани от НПО; реинтеграция в семейна среда. 

ПЕРСОНАЛ 

Към 2017 г. щатният персонал наброява 25 длъжности, отговарящи на 

методиката за определяне числеността на социалната институция. Ежегодно се 

осигурява обучение за повишаване на квалификацията и усвояване на нови умения и 

методи на работа на персонала.  

Всички деца посещават учебни заведения и са обезпечени с лични лекари и 

стоматолози. 

  

 
 


