РЕГИСТЪР НА СОЦИАЛНИТЕ ИНСТИТУТИ И УСЛУГИ ОБЩИНА М О Н Т А Н А

I. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ
1.1. ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ
Наименование
1. Дом за пълнолетни лица с
физически увреждания

Местоположение
с. Горна Вереница
Община Монтана

Контакти
09567 / 22 31

Ръководител
Борислав Горанов

Капацитет
42

dvfu_gv@abv.bg

II. СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА
2.1 ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ
Наименование

Местоположение

Контакти

1. Преходно жилище за
пълнолетни с физически
увреждания
2. Дневен център за
пълнолетни с увреждания

с. Горна Вереница
Община Монтана

09567 / 22 31

Монтана, ул. “Ал.
Батенберг” № 38

096/307458

3. Дневен център за стари
хора

Монтана, ул. “Иван
Вазов” № 4

4. Център за временно
настаняване
5.Защитено жилище за
пълнолетни с психични
разстройства

Монтана, ул. “Иван
Вазов” № 4
Монтана, ул. “Иван
Вазов” № 4

Ръководител

Капацитет

Борислав Горанов

8

Калинка Миронова

12

096/306077,307459

096/306077,307459

8

dsp_mont@abv.bg

dsp_mont@abv.bg

096/306077,307459

Димитрина Колова

9

dsp_mont@abv.bg
Zj_lica
psihicni_pazstroistva@abv.
bg

Янита Табакова

9

dvfu_gv@abv.bg

kali5775@abv.bg

znstdmu_montana@abv.bg

Мая Димитрова

096/306077,307459

Димитрина Колова

350

Мая Димитрова

14

Мая Димитрова

14

Мая Димитрова

14

Мая Аспарухова Такова

10

Тони Евгениев Тодоров

70

Тони Евгениев Тодоров

10

Галя Тинчева

8

Галя Тинчева

4

Галя Тинчева

20

6.Защитено жилище за
пълнолетни с умствена
изостаналост
7.Домашен социален
патронаж

Монтана, ул. “Христо
Смирненски” № 21,
вх. В, ап. 28
Монтана, ул. “Ал.
Батенберг” № 38

8. Център за настаняване от
семеен тип за пълнолетни с
увреждания

Монтана, ул. “Захари
Стоянов” № 48

0878201380; 370 303

Монтана, ул. “Ал.
Батенберг” № 38

0878201380; 370 303

Монтана, ул.
“Академик Иван
Дуриданов” № 16 А
Монтана, ул. “Юри
Венелин” № 15

0878201380; 370 303

Монтана, ул.
“Извора” № 30
Монтана, ул.
“Извора” № 30
Монтана, Ул. “22
Септември” № 46

096 / 30 04 91

Монтана, Ул. “22
Септември” № 46
Монтана, Ул. “22

096/303270

8

dsp_mont@abv.bg

znstdmu_montana@abv.bg

2.2. ЗА ДЕЦА
1.Център за настаняване от
семеен тип за деца и
младежи с увреждания
2.Център за настаняване от
семеен тип за деца и
младежи с увреждания
3.Център за настаняване от
семеен тип за деца и
младежи без увреждания
4.Център за обществена
подкрепа
5. Кризисен център
6. Център за наст. от семен
тип за деца и младежи с
увреждания и потребност от
постоянна мед. грижа
7. Звено “Майка и бебе”
8.Дневен център за деца и

znstdmu_montana@abv.bg

znstdmu_montana@abv.bg

096 / 587 577
cnst_montana@abv.bg

ksumontana@abv.bg

096 / 30 04 91
ksumontana@abv.bg

096/303270
kzsu_montana@abv.bg

kzsu_montana@abv.bg

096/303270

младежи с увреждания
9. Дневен център за деца и
младежи с увреждания

Септември” № 46
Монтана, ул. “Ал.
Батенберг” № 38

kzsu_montana@abv.bg

096/307458

Калинка Миронова

36

kali5775@abv.bg

ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ :
"Дневен център за пълнолетни лица с увреждания" е форма за подкрепа на пълнолетни лица с трайни увреждания, в
който се създават условия за обслужване, отговарящи на ежедневните и рехабилитационните им потребности, както и на
потребностите от организация на свободното време. Потребителите се подпомагат от професионалисти с цел социално
включване и превенция на настаняването им в специализирана институция. Специалисти от персонала на дневните
центрове участват в мултидисциплинарни екипи по чл. 16, ал. 5 от Закона за социално подпомагане за извършване на
индивидуална оценка на потребностите от подкрепа и изготвяне на индивидуален план за подкрепа. В случаите, когато
предоставянето на услугите е седмично, обслужването на потребителите е от понеделник до петък.
Услугите в дневния център се предоставят полудневно или целодневно.
"Дневен център за стари хора" е форма на социална услуга за подкрепа на лица, навършили възрастта за придобиване
право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно чл. 68, ал. 1 – 3 от Кодекса за социално осигуряване, свързана с
предоставяне на храна и подпомагане на социалното им включване. Специалисти от персонала на дневния център
участват в мултидисциплинарни екипи по чл. 16, ал. 5 от Закона за социално подпомагане за извършване на индивидуална
оценка на потребностите от подкрепа и изготвяне на индивидуален план за подкрепа.
"Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания" е място за живот на младежи от 18 до 35-годишна
възраст в среда, близка до семейната, за ограничен брой лица – не повече от 15. Центърът може да се ползва в
комбинация с други социални, здравни, образователни и други услуги и в съответствие с потребностите на настанените
лица.
В центъра се предоставя подкрепа на младежи с увреждания с трайно намалена работоспособност/вид и степен на
увреждане над 71 на сто, установена с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
"Център за временно настаняване" е форма на социална услуга, предоставяна на бездомни лица за срок не повече от 3
месеца в рамките на календарната година. Центърът осигурява място за живеене, съдействие за включване в курсове за

квалификация и преквалификация и други обучителни курсове и/или за намиране на работа, както и за социалната
адаптация на потребителите.
"Кризисен център" е комплекс от социални услуги за пълнолетни лица, пострадали от насилие, трафик или друга форма
на експлоатация, които се предоставят за срок до 6 месеца и са насочени към оказване на индивидуална подкрепа,
задоволяване на ежедневните потребности и правно консултиране на потребителите или социално-психологическа помощ,
когато се налага незабавна намеса, включително чрез мобилни екипи за кризисна интервенция.
Когато лицето се придружава от дете и е негов родител или настойник, детето се настанява заедно с него.
"Преходно жилище" е форма на социална услуга за пълнолетни лица с увреждания, осигуряваща настаняване на не
повече от 8 лица и подкрепа от специалисти за придобиване на практически умения за водене на самостоятелен начин на
живот и подготовката им за включване в живота на общността.
"Защитено жилище за лица с психични разстройства" е форма на социална услуга за пълнолетни лица с психични
разстройства с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 50%, които, подпомагани от
специалисти, водят относително самостоятелен начин на живот в среда, близка до семейната. Капацитетът на услугата е
до 8 места. В защитеното жилище се настаняват лица, притежаващи ЕР на ТЕЛК.
"Защитено жилище за лица с умствена изостаналост" е форма на социална услуга за пълнолетни лица с умствена
изостаналост с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 50%, които, подпомагани от
специалисти, водят относително самостоятелен начин на живот в среда, близка до семейната. Капацитетът на услугата е
до 8 места.
В защитеното жилище се настаняват лица, притежаващи ЕР на ТЕЛК
"Център за обществена подкрепа" е комплекс от социални услуги предназначени за деца и семейства с цел
предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и
отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и
социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение и
подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви.

Звено “МАЙКА И БЕБЕ” - Оновната цел на услугата ЗМБ е да предотврати изоставянето и настаняването в институция на
децата от 0 до 3 години, като в същото време предотвратява ситуации, застрашаващи сигурността, здравето и развитието
им. В случаите, когато се настаняват майки с повече от едно деца, някои от които на възраст над три години, се подпомага
превенцията на изоставянето и на по-големите деца.
Настаняването в ЗМБ цели още:
Осигуряване на закрила на детето, без да се налага отделяне от майката и настаняване в специализирана
институция; Осигуряване на ежедневно взаимодействие между майката и детето, което е от ключово значение за
изграждане на привързаност; Оказване на специализирана помощ и подкрепа на майката, която й дава възможност да
се приспособи и да изгради привързаност към детето си;
Предотвратяване на социалната изолация на двойката майка –
дете и подготовка за успешно социално интегриране; Извършване на задълбочена оценка на родителския капацитет на
майката, което подпомага органите за закрила при вземането на дългосрочни решения за бъ дещето на детето.
“Дневния център за деца и младежи с увреждания” включва разнообразни дейности подпомагащи децата с
увреждания. Всички занимания са съобразени с общото здравословно състояние. Обръща се внимание на влеченията и
интересите, съобразени с физическите възможности на детето. Избягва се пренатоварване. Заниманията са индивидуални
и групови. Децата имат възможност да срещнат нови приятели. Средата, която предоставя центъра е защитена и
толерантна. Атмосферата на работа е спокойна. Екипът подкрепя децата, като ги подпомага да преодолеят изолацията,
еднообразното ежедневие, страхът от не приемане и затрудненията в общуването. Стремежът на екипа е да стимулира
способностите и увереността на децата за един по-пълноценен начин на живот. Групите са отворени, като се насърчава
изграждането на доверие и взаимопомощ. Центърът предоставя обследване на деца с различни затруднения, като при
необходимост се насочват към външни специалисти. Консултират се и семейства. Целта е да се осъществи пълноценно
сътрудничество с

