Държавна агенция за закрила на детето

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА ДЕЦА
I: ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА
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, 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.
Екип от специалисти: социални работници, психолози, педагози (в т.ч. специален педагог), арттерапевти, логопеди, и други (в т.ч. специално привличани по индивидуални случаи външни
консултанти)
Обхват на дейност/въздействие: социално и психологическо консултиране; оценяване на родителски
капацитет; посредничество в случаи на родителско отчуждение и конфликт при развод/раздяла;
оценяване, обучение и подкрепа на бъдещи приемни родители, осиновители; консултиране и подкрепа
на деца с поведенчески проблеми; реализиране на социални (в т.ч. програми за профилактика, за
професионално/кариерно ориентиране) програми за деца и семейства; други.
II: ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ
Комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации,
образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални
програми за социално включване.
Екип от специалисти: психолози, кинезитерапевти, логопеди, педагози, рехабилитатори,
трудотерапевти, арт-терапевти и други специалисти, според спецификата и конкретиката на отделните
казуси и регион.
Обхват на дейност/въздействие: В индивидуалните планове за грижа, спрямо възможностите и
необходимостта, се залага и работа със семейството на потребителите.
III: ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ
Комплекс от социални услуги за цялостно обслужване на децата през деня, които са свързани с
предоставянето на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, рехабилитационни потребности,
организация на свободното време и личните контакти.
Екип от специалисти: социални работници, психолог, социален педагог, медицински специалист,
помощен персонал, външни консултанти и доброволци. Обхват на дейност/въздействие: обучение
според възможностите на потребителя, овладяване на ежедневни дейности, рисуване, моделиране,
спортни дейности, междугрупови отношения, работа със семейството.

Забележка: Има и други социални услуги, които могат да се ползват от деца и семейства и за които,
при необходимост, може да се получи допълнително информация от отделите „Закрила на детето“ при
Дирекция „Социално подпомагане“ в съответния регион или от местната администрация.

Социалните услуги за деца, които се предоставят в общността съгласно Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП)
се предоставят от общините и вписаните в регистъра на Агенцията за социално подпомагане лица, които имат издаден лиценз от Държавна
агенция за социално подпомагане, за предоставяне на социални услуги за деца до 18 годишна възраст.
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и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески
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Екип от специалисти: социални работници, психолози, педагози (в т.ч. специален педагог), арттерапевти, логопеди, и други (в т.ч. специално привличани по индивидуални случаи външни
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Обхват на дейност/въздействие: социално и психологическо консултиране; оценяване на родителски
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III: ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ
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Забележка: Има и други социални услуги,
които могат да се ползват от деца и
семейства и за които, при необходимост,
може да се получи допълнително
информация от отделите „Закрила на детето“
при Дирекция „Социално подпомагане“
в съответния регион или от местната
администрация.

Социалните услуги за деца, които се предоставят в общността
съгласно Правилника за прилагане на Закона за социално
подпомагане (ППЗСП) се предоставят от общините и
вписаните в регистъра на Агенцията за социално подпомагане
лица, които имат издаден лиценз от Държавна агенция за
социално подпомагане, за предоставяне на социални услуги
за деца до 18 годишна възраст.
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ОБЛАСТ СМОЛЯН__________________________________________________________________________________________________________________________
№

Област

М естонахож дение

Телефон, e -m ail

Услуга

Лице за контакт

1

гр. Златоград, ул. „Беловидово" №35

030/71 25 77 i dc_zora_0abv.bg

Дневен център за деца и пълнолетни лица с увреж дания

Здравка Пинева

2

гр. Смолян, ул. „Зорница" №10

030/18 28 02 ! zvanche_sm 0abv.bg

Д невен център за деца и пълнолетни лица с увреждания

Радина Гайдарова

3

гр, Мадан, ул. Перелик“ №9

0893 34 36 62 ! csri_m adan0abv.bg

Център за социална рехабилитация и интеграция

Ирина Профирова
Емилия Раш инова

4

гр. Доспат, ул. „Първи м ай “ №7

0894 43 81 06 I dospat_dcdu0abv.bg

Дневен център за деца/младежи с увреждания

5

гр. Рудозем, кв. „Възраж дане“, ул. „Васил А пр и л о в“

0893 35 67 80 I dcdu_rudozem 0abv.bg

Дневен център за деца/младежи с увреждания

Рабие Ахмедчикова
Наташ а Василева

гр. Девин, ул. „Гордьо войвода" №49

0879 99 38 59 I cop_devin0abv.bg

Център за общ ествена подкрепа

7

гр. Доспат, бул. „Първи м ай “ №7

0894 43 81 06 i dospat_cop0abv.bg

Център за обществена подкрепа

8

гр. Златоград, ул. „Славей“ №7

030/71 20 38 I tsopzlatograd0abv.bg

Център за общ ествена подкрепа

Роза Алчева

6

Смолян

.

Емилия Раш инова

9

гр. Неделино, ул. „Ал, Стам болийски“ № 80

0884 95 93 67 I cop_nedelino0abv.bg

Център за общ ествена подкрепа

Росица Караиванова

10

гр. Рудозем, бул. „България“ № 13

0896 66 27 66 I cop_rudozem 0abv.bg

Център за обществена подкрепа

Красимира Петкова

11

гр. Смолян, бул. „България" №24, ет. 3

030/18 17 71 I k sd u s_sm 0ab v.b g

Център за обществена подкрепа

Сийка Сиракова

ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД
№

Област

Местонахождение

Телефон, e-m ail

Услуга

Лице за контакт

1

гр. София, ул. „Цар Борис ИГ № 128

02/47 83 635 I dcdu_m ss0abv.bg

Дневен център за деца и пълнолетни лица с увреждания

Искра Влахова

2

гр. София, ж.к. „Хаджи Д им итър“ ул. „Баба В и д а '' №1

0885 51 13 47 I kapka_georgieva0gbg.bg

Дневен център за деца и пълнолетни лица с увреж дания

Капка Георгиева

3

гр. София, бул. „Ал. Стам болийски“ №168, вх. А

02/920 24 93 I ani.andonova0gm ail.com

Център за социална рехабилитация и интеграция

Ани Андонова

4

гр. София, ж.к. „Захарна ф абрика“, бл. 48А, вх.Г

02/946 11 56 | acypg0abv.bg

Център за социална рехабилитация и интеграция

Мариана Писарска

5

гр. София, кв. Горубляне, ул. Витош а №2

0885 14 60 30 I tacitus_bg0abv.bg

Център за социална рехабилитация и интеграция

М ина Ламбовски

6

гр. София, ж.к. „Хр. См ирненски“, ул. „Слатинска" № 26-28“

02/971 44 35 02/971 44 34 I sodcii0m ait.bg

Център за социална рехабилитация и интеграция

Валентина Йончева

гр. София, у л.Т ю еш е во “

0889 67 76 40 i dcdu_sv.vrach0abv.bg

Д невен център за деца/младежи с увреж дания

Сузан Йешели

8

гр. София, ул. „Сава Ф иларетов“ №23

02/936 09 79 I dcdu_so0abv.bg

Д невен център за деца/младежи с увреждания

Любов Пенева

9

гр. София, ж.к. Лозенец ул. „Персенк“ №22, бл. 34

0878 56 69 36 I autism b ulgaria0gm ail.com

Д невен център за деца/младежи с увреж дания

Ани Андонова

10

гр. София, ж.к. Възраж дане ул. „Поешево“ №21

02/822 35 10 I kirii0detebg.org

Център за обществена подкрепа

Кирил Кирилов

7
София град

11

гр. София, ж.к. Илинден, ул. „Пиротска“ №175

02/920 42 38 I cop0sapibg.org

Център за обществена подкрепа

Биляна Койчева

12

гр. София, ж.к. Надежда ул. „Сава Ф иларетов“ №23

02/936 10 26 I cop_nadejda0abv.bg

Център за обществена подкрепа

Янита Петрова

13

гр. София, кв. Горна баня ул. Хр. Стефчов №2

02/956 95 29 I cop_2so0abv.bg

Център за обществена подкрепа

Златка Петкова

14

гр. София, ж.к. Сердика ул. „Лада“ №2,

02/813 02 50 I k su d s0 a n im u sa sso sia tio n .o rg

Център за обществена подкрепа

Вилма Петкова

