
“MRG - ФОУ – Администратор”

“MRG – ФОУ – Администратор“ е програма, чрез която

специалистите в ЦСРИ ЛПРИЗ планират и отчитат своята

дейност .

Програмата дава възможност да се:

• Планират и отчитат индивидуалните и груповите дейности на

специалиститес потребители;

• Да се въвежда почасовата заетост от дейности извън пряката

работа с потребители като участия в обучения, консултация на

близки;документи;

• Да се пишат и принтират протоколи от консултации на близки

/ на потребители, телефонни разговори, групови занимания

индивидуални или групови,посещения, да се изготвят планове

и отчети на специалистите и други



Да се генерират и печатат бланки за:

• Потребителски картони за провеждани дейности на  специалистите, с 
потребителите;

• Месечните отчети на служителите за проведените дейности;

• Бланка почасова заетост на служителите, включваща дейностите за  
пряка и непряка работа с потребители;

• Годишна форма за отчитане на специалистите, в която се се описва 
среднодневния  брой часове отработени с потребители за месеците и 
дейността от пряка работа с потребители;

• Месечна форма за отчитане на дейснотите на всички специалисти с 
всички потребители на услугата;

• Присъствена книга

• График  за отпуски

• Организатор на задачи



1. Въвеждане на план и отчитане за служител или екип от служители за

поредица от дати – ПРЯКА РАБОТА

• Избиране на конкретен служител или екип от служители за 

поредица от дати



Там, където все още не се е осъществил плана, остава отбелязано с “-”.

Програмата дава възможност да се планира и отчита и конкретен ден.



Бързо планиране и отчитане на служител или екип от служители за 

конкретна дата.

Избираме  конкретната дата, след това конкретен служител 

или екип от служители.



Избираме типа услуга (групова/индивидуална) , описваме 

услугата, определяме нейното времетраене.



Описваме проведената дейност, записваме и принтираме при 

необходимост.



Програмата дава възможност да се прави редакция на зададена групова 

работа /ако се наложи да се добави или премахне потребител/



При въвеждане на некоректни данни – програмата изписа за възникналата 

грешка.



Избираме конкретен служител, след което  отваряме 

менюто за вписване на  почасовата заетост.



Генериране и печат на потребителски картон

Тук се отчита извършената дейност, в какво се състои тя, 

времетраенето и конкретния служител.



Генериране и печат на месечен отчет  за служител

Генерират се  потребителите, с които е работил конкретния 

служител, вида работа и времетраенето.



Генериране и печат на почасова заетост на служител

Генерират се видовете дейности, по дати с конкретните часове. 



Генерират се предоставяните дейности за подкрепа.



В присъствената книга се отбелязват  часовете посещения 

на потребителите.



Има възможност за плануване на отпуските на служителите.



Програмата има организатор на задачи, в който могат да се записват важни 

задачи за изпълнение, с датите  като краен срок.



Софтуера на програмата е адаптиран за работа през мобилни устройства -

телефони, таблети. Това дава възможност за гъвкавост и динамичност при 

отчитане на дейността.


