МОНИТОРИНГ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ДЪРЖАВНО ДЕЛЕГИРАНА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТ РУСЕ 2016 г.

№
по
ред

1

Капацитет/
адрес
заетост
адрес,
на помещения,
в
които
се
(съгласно
(към
който
се предоставя услугата – брой,
заповедта
датта на
предоставя техническо
състояние
за
извъруслугата
(описание)
разкриване)
шения
мониторинг

Община

вид
социална
услуга

целева
група
(описание)

Борово

ЦСРИ

възрастни гр. Борово, гр. Борово,
хора
с ул. „Първи ул.
ул.
увреждан май“ № 2
„Първи
ия
май“ № 2

Сградата се намира в обособено 90/105
дворно пространство с паркинг
и парк за отдих с пейки, беседка
и камина. Състои се от два
етажа с две крила. Изградена е
рампа с парапет за придвижване
на хора с помощни средства и
колички.
Първи етаж – 4 стаи за групова
работа; 1 стая за индивидуална
работа със специалист;
санитарен възел (баня и
тоалетна за хора с увреждания),
медицински кабинет, портиерна
с жива охрана;
Втори етаж – 4 стаи за
индивидуална
работа
със
специалисти; 2 стаи за групова
работа (ЛФК и трудотерапия);
стая
за
медицинска
рехабилитация;
обособен
кухненски бокс; стая за почивка
с 4 бр. легла; стая за директора;
приемна;
библиотека;
санитарен възел – тоалетни 2

изводи, препоръки, добри практики

Персоналът
включва
психолог,
кинезитерапевти,
трудотерапевт,
социални
работници,
социални
асистенти, мед. фелдшер и др. В центъра
функционира
салон
по
лечебна
физкултура
и
апаратура
за
физиотерапевтични процедури. Всеки
потребител има личен лекар. Поддържа
се лекарствен шкаф.
При
мониторинга
присъстваха
управителят, социалните работници,
специалист,
сътрудници
и
рехабилитатор. В услугата бяха 5
младежи, които под ръководството на
рехабилитатора провеждаха ЛФК
в
едното помещение за групова работа,
оборудвано за тази цел. Управителят на
СУ сподели, че капацитетът е пълен,
като почасовото ползване на СУ и
груповата работа пoзволяват и броят на
потребителите да е над 90. Управителят
разясни
разпределението
на
задълженията
и
работата
между
социалните работници, специалиста
1

бр. и 1 бр. за хора с
увреждания;
асансьор
за
придвижване на потребителите.

2

Борово

ЗЖ

лица
с
умствена
изостанал
ост

гр. Борово,
бул.
„България“
№ 42

гр. Борово,
бул.
„България“
№ 42

Къща с двор на един етаж и 8/8
приземни
помещения.
На
първия етаж са спалните
помещения. Две тройки и една
двойка. Отделна баня и една
тоалетна. На приземния етаж са
разположени
трапезария
с
кухненски
бокс
и
административна
стая.
Помещенията
са в добро
техническо състояние.

„Социални дейности” и сътрудниците
„Социални дейности”. Ново за услугата
е изградената в двора фитнес площадка,
оборудвана с 4 уреда, предназначена
единствено за потребителите на СУ.
В
ОДБХ-Русе
е
регистрирана
разливочна по Закона за храните и има
пълно съответствие на помещения и
оборудване за безопасна работа с храни.
Към момента на мониторинга не се
извършва
никаква
дейност
по
приготвяне и предлагане на храни в
ЦСРИ.
Общопрактикуващ лекар е
д-р В. Петров. Всички потребители имат
досие, съдържащо
информация за
здравословното
състояние.
и
специфични потребности. Тези, които
приемат медикаменти, имат рецептурни
книжки.
Редовно
се
провеждат
профилактични
прегледи.
За
потребителите
се
грижат
4
трудотерапевти, социален работник и
директор на жилището.
По време на мониторинга потребителите
на СУ бяха в спалните помещения в
следобедна почивка. Няма текучество на
потребители. Не бяха споделени
трудности и проблеми.
В
ОДБХ-Русе
е
регистрирана
разливочна по Закона за храните и
работи в съответствие с изискванията на
действащото законодателство в областта
на храните.
2

3

Борово

ПЖ

Деца до с.
18 г., 20 Брестовица
г.,
ако ,
ул.
учат.
„Пирогов“
№2

с.
Брестовица
,
ул.
„Пирогов“
№2

Отделен вход, съоръжен с 6/6
рампа за достъп на деца/лица с
физически увреждания. Всички
помещения са достъпни за хора
с
физически
увреждания,
включително и
санитарен
възел. Три спални помещения,
обзаведени с легла, гардероби и
рафтове. Дневна и трапезария,
оборудвана с места за хранене
за
всички
потребители
едновременно, както и с мека
мебел, телевизор и компютър,
който да е на разположение на
потребителите.
Разливочна
оборудвана
с
печка,
микровълнова
фурна,
хладилник, миялна машина и
други кухненски уреди. Работен
офис – оборудван с бюра,
работни столове, шкаф за
документация, заключващ се
шкаф за лични досиета на
потребителите на услугата и
компютърни конфигурации за
всеки специалист. Склад в
рамките на офиса. Санитарни
помещения – тоалетна и баня
отделно за момичета и момчета.
Санитарни
помещения
за
персонала – тоалетна и баня.
Санитарен шкаф, който се
заключва. Базата е в много

Доставя се храна от Общинско
предприятие гр. Борово, одобрено за
дейността си по Закона за храните.
Всяко дете има досие, в което е
наличната
за
него
медицинска
документация и разработен план за
здравни
грижи.
Общопрактикуващ
лекар – д-р В. Петров.
От 01.08.2016 г.
услугата е
трансформирана
в
ЦНСТ
за
възрастни хора с деменция с
капацитет 8 места. При посещението
бяха настанени 6 лица, като до края на
месеца предстои издаване на заповеди
от ДСП – гр. Бяла за 2 лица, с което се
запълва капацитетът. Потребителите са
от женски пол, имат посещения от
близките си. Като притеснение беше
споделено
отоплението
на
помещенията през зимния сезон, което
се
осъществява
с
климатици.
Предвижда се да е значителна част от
издръжката.
В
ОДБХ-Русе
е
регистрирана
разливочна по Закона за храните и
работи в съответствие с изискванията на
действащото законодателство в областта
на храните.
Доставя се храна от Общинско
предприятие гр. Борово, одобрено за
дейността си по Закона за храните.

3

добро техническо състояние.
4

Борово

ЦНСТ

лица
с
умствена
изостаналост

с.
Брестовица
,
ул.
„Янтра“ №
9

с.
Брестовица
,
ул.
„Янтра“ №
9

Разполагат с отделен вход. 12/12
Четири спални помещения с по
три места, обзаведени с легло с
подвижен матрак и ракла,
гардероб
и
полица.
Помещенията са обзаведени
така, че да създават условия
всеки един от младежите да има
свое лично пространство. Две
санитарни
помещения
–
тоалетна и баня, по едно за
всяка двойка стаи. Дневна,
обзаведена с мека мебел,
шкафчета,
телевизор
и
компютър, който да е на
разположение
на
потребителите. Две помещения
– кухня и трапезария, напълно
обзаведени и оборудвани със
всички домакински уреди и
съдове, създаващи възможност
потребителите да си приготвят
самостоятелно храна. Работен
офис, съобразен с броя на
специалистите, оборудван със
съответния брой бюра, работни
столове, шкаф за документация,
заключващ се шкаф за лични
досиета на клиентите на
услугата
и
компютърни
конфигурации
за
всеки
специалисти, принтер, копир,
факс, телефон, посетителски
столове, диван. Санитарни

Медицинското
обслужване
се
осъществява от мед. екип /ОПЛ – д-р
В. Петров и мед. фелдшер/. За всеки
потребител се води здравно досие, в
което се съхраняват ЕР на ТЕЛК,
консулти със специалисти, резултати от
изследвания, профилактични прегледи.
При посещението потребителите бяха в
следобедна почивка. Същите са бивши
възпитаници на закрития ДДЛРГ, нямат
посещения от близки. В услугата бяха
управителят и социалният работник.
Беше споделено, че двама потребители
продължават образованието си в учебни
заведения на територията на обл.
Търговище и В. Търново, като
пребивават в СУ по време на празници и
ваканции, а през останалото време
ползват пансион към училищата, в
които
учат.
Потребителите
са
ангажирани с различни дейности. Като
затруднение
беше
споделена
невъзможността за организиране на
летен отдих или екскурзия дори за 2-3
дни, свързано с отказ за прием на
младежи с увреждания.
В
ОДБХ-Русе
е
регистрирана
разливочна по Закона за храните и
работи в съответствие с изискванията на
действащото законодателство в областта
на храните.
Доставя се храна от Общинско
4

5

Борово

ЦНСТ

помещения за персонала –
тоалетна и баня. Склад.
лица
с с.
с.
Обособени са шест спални 12/12
умствена Брестовица Брестовица помещения
с
по
двама
изостанал ,
ул. ,
ул. потребители. Обзавеждането е
ост
„Янтра“ № „Янтра“ № налично.
Всяка
спалня
9
9
разполага с легла с подвижен
матрак и ракла, гардеробче и
полица.
Санитарното
помещение
с
умивални,
тоалетни и душове е в добро
състояние, всяко едно от тях е
отделено с врата, необходимо е
освежаване.
Спазени са изискванията за
широчина на коридори и врати
с цел преминаване на инвалидна
количка. Бравите на вратите на
спалните и ключовете за
осветление са на подходяща
височина
за
достъп
на
инвалидна количка. Обособени
са кабинети за трудотерапевт и
психолог. Обзаведен е офис с
бюра, работни столове, шкаф за
документация, заключващ се
шкаф за лични досиета на
потребителите на услугата,
необходимите
компютърни
конфигурации и периферна
техника към тях, посетителски
столове. Има фитнес зала,
обзаведена е с уреди велоергометър, лежанка, стена,
пътека и др. Бивша зала за тихи
игри ще се използва за

предприятие гр. Борово, одобрено за
дейността си по Закона за храните.
Услугата се ползва от младежи на
възраст от 18 до 31 години, които са с
умствена изостаналост. Медицинското
обслужване се осъществява от мед.
екип (ОПЛ – д-р В. Петров и мед.
фелдшер). За всеки потребител се води
здравно досие, в което се съхраняват ЕР
на ТЕЛК, консулти със специалисти,
резултати
от
изследвания,
профилактични прегледи.
При
посещението
някои
от
потребителите
бяха
в
спалните
помещения, някои си почиваха, други
прекарваха времето в лично занимание.
Като затруднение беше споделена
невъзможността за организиране на
летен отдих или екскурзия дори за 2-3
дни, свързано с отказ за прием на
младежи с увреждания.
В
ОДБХ-Русе
е
регистрирана
разливочна по Закона за храните и
работи в съответствие с изискванията на
действащото законодателство в областта
на храните.
Доставя се храна от Общинско
предприятие гр. Борово, одобрено за
дейността си по Закона за храните.

5

6

Борово

ДЦВХУ

трапезария. Помещението е
ремонтирано, с достатъчно
пространство.
В
него
е
необходимо да се поставят
мивки, с цел спазване на
хигиенните изисквания. На
етажната площадка ще се
обособи дневна, която е бивша
телевизионна
зала/игротека.
Стаята е добре осветена. Подът
е снабден с подово отопление.
Сградата
се
отоплява
от
локално парно с дизелово
гориво. В помещенията са
осигурени отоплителни тела,
осигуряващи
изискуемата
постоянна
температура
в
съответствие
с
санитарнохигиенните
изисквания.
Температурата
на
отоплителните тела може да се
регулира от ползвателите.
Лица
с с.
с.
При закриване на ДДЛРГ, 10/10
уврежда- Брестовица Брестовица считано от 01.07.2015 г., е
ния
,
ул. ,
ул. освободен сграден фонд, който
„Янтра“ № „Янтра“ № се
състои
от
следните
9
9
помещения:
- приземен етаж: столова и
кухня, перално помещение с
ново
професионално
оборудване; дневна с обособен
кухненски блок и трапезария,
обзаведена
с
мебели
и
техника; умивалня; складови
помещения със самостоятелен
вход
към
парковото

Всеки потребител има досие, в което е
наличната
за
него
медицинска
документация и разработен план за
здравни
грижи.
Има
оборудван
медицински кабинет с лекарствен шкаф.
При посещението група от 6-7
потребители провеждаха в дневната
трудотерапия под ръководството на
трудотерапевт.
В
ОДБХ-Русе
е
регистрирана
разливочна по Закона за храните и
работи в съответствие с изискванията на
6

7

Борово

ЦОП

пространство;
паро-котелно
помещение;
първи
етаж
–
2
канцеларии и склад; коридор,
портиерна;
- втори етаж – кабинет на
управителя,
медицински
кабинет, три стаи, офис за
персонала,
санитарни
помещения – умивалня, две
тоалетни, баня с два душа.
Цялата сграда е с PVC дограма
и
подовата
настилка,
отговаряща на санитарните
норми. Налице е необходимото
обзавеждане.
деца
и гр. Борово, гр. Борово, Сграда, собственост на Община 40/56
техните
ул.
„Кл. ул.
„Кл. Борово,
представляваща
семейства Охридски“ Охридски“ обособена част с площ от 370
№1
№1
кв. м., която е трети етаж от
масивна триетажна сграда със
сутерен. ЦОП ще разполага с
две зали за индивидуална
работа с деца и семейства; две
зали за групови терапевтични
занимания с деца и семейства;
зала за обучения, екипни срещи
и групова работа с деца и
семейства; работен офис за
логопед, отделен офис за
психолог; отделни санитарни
помещения за потребителите и
персонала на ЦОП. Налично е
съответното обзавеждане и
оборудване.
Изградена
е
достъпна архитектурна среда –

действащото законодателство в областта
на храните.
Доставя се храна от Общинско
предприятие гр. Борово, одобрено за
дейността си по Закона за храните.

Центърът се посещава от деца с
увреждания,
деца от
общността,
отпаднали от училище, изпратени от
Местната
комисия
за
борба
с
противообществени
прояви
на
малолетни и непълнолетни. Медицински
услуги не се предлагат в ЦОП. Всеки
потребител има досие, в което се
съхранява и медицинска документация
за здравословното му състояние –
решение от ТЕЛК, ЛКК и др.
При посещението, предвид първия
учебен ден и ангажираността на децата,
в СУ нямаше потребители. Беше
установено, че в СУ работи нов екип и
почти всички служители бяха назначени
отскоро. С управителя на услугата, също
отскоро, беше проведен разговор
относно целевата група потребители,
7

рампа и асансьор, както и
парапети,
подпомагащи
придвижването.
Административната част е в
допълнително
построени
помещения.

8

Бяла

ДСХ

мъже
и
жени
в
надтрудоспособна
възраст

с.
Бистренци,
ул.
„Л.
Каравелов“
№9

с.
Бистренци,
ул.
„Л.
Каравелов“
№9

Двуетажна сграда. На първия 35/34
етаж
има
три
спални
помещения съответно с по 7, 5
и 4 легла. На етажа има една
баня и две тоалетни. Вторият
етаж разполага с пет спални
помещения, като четири от тях
са с по 3 легла и едно е с 4
легла. На етажа има една баня с
тоалетна и кухня с трапезария.

постигната договореност и съвместна
работа с училищното ръководство, др.
институции и служителите от ОЗД. При
мониторинга беше установено, че
асансьорът не е пуснат в употреба и не
се използва от 2004 г. със заповед на
тогавашния
управител,
поради
неизпълнено техническо изискване.
Беше коментирана необходимостта
от провеждане разговор с общинското
ръководство
за
изпълнение
на
техническите
изисквания
и
осигуряване достъпност до СУ.
В
ОДБХ-Русе
е
регистрирана
разливочна по Закона за храните и
работи в съответствие с изискванията на
действащото законодателство в областта
на храните.
Доставя се храна от Общинско
предприятие гр. Борово, одобрено за
дейността си по Закона за храните.
Има оборудван медицински кабинет и
мед. сестра на 8- часов трудов договор.
Всеки потребител има личен лекар.
Медицинската информация се съхранява
в здравно досие. Веднъж годишно се
извършват профилактични медицински
прегледи
и
паразитологични
изследвания.
При
мониторинга
присъстваха
директорът,
медицинската
сестра,
социалният работник и санитари.
Персоналът по щат е 18 броя. Съкратени
са 2 щатни бройки от помощния
8

персонал. Към датата на мониторинг
има 1 издадена заповед, но не е сключен
договор с потребителя. На първия етаж
в сградата, където са лежащо болните,
само едната стая е със сменена подова
настилка. В другите две стаи подовете
са с амортизиран балатум. Някои от
стените в общите части са със следи
от теч, въпреки че е извършван ремонт
на
покрива.
Големият
брой
потребители в стая и недобрата
битова среда са пречка за осигуряване
на качествена грижа за лицата. На
втория етаж в сградата са настанени
възрастни хора с възможност за
самообслужване и придвижване. Няма
осигурена достъпна среда. Има счупени
прозорци по стълбището. Проведена е
среща с потребителите по време на
обяда им. Беше изразено недоволство от
липсата
на
обособени
отделни
санитарни възли – баня и тоалет. Една
от потребителките сподели, че не е
зачетено мнението й за преместване в
друга стая. Дадена беше препоръка на
персонала да документира всяко взето
решение
по
отношение
на
домуващите и да им се дава
възможност
за
участват
при
вземането на решения.
В ОДБХ-Русе е регистрирана кухня по
Закона за храните и
работи в
съответствие
с
изискванията
на
действащото законодателство в областта
на храните.
9
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Бяла

Център за
социална
рехабилит
ация
и
интеграци
я за деца

целева
група:
деца
и
младежи
с
емоциона
лноповеденчески
проблеми
и
девиантно
поведение; деца
с речеви
нарушения;
с
различни
форми на
зависимости

гр.
Бяла,
ул. „Васил
Левски“ №
55

гр.
Бяла,
ул. „Васил
Левски“ №
55

Сграда със застроена площ 105 20/23
кв. м., разгъната застроена
площ – 320 кв. м., двуетажна, с
предназначение – заведение за
социални грижи. На първия
етаж са обособени приемно
фоайе,
кабинет
за
ръководителя, зала за лечебна
физкултура, две санитарни
помещения и помещение за
монтаж за котле на газ. На
втория етаж са разположени
кабинет на психолог, кабинет за
индивидуална и групова работа
и санитарен възел за лица с
увреждания. В пристройката на
север е разположен кабинет за
трудотерапия с осъществена
вътрешна и външна връзка. На
мансардния етаж, в част от
подпокривното пространство, е
обособена зала с възможност за
общи дейности. В сградата е
монтиран хидравличен асансьор
с три спирки.

Помещението за предлагане на
храните
не
съответства
на
изискванията – ронещи се мазилки,
недобре уплътнени прозорци.
Персоналът включва 2 бр. мед. сестри,
ерготерапевт, кинезитерапевт и логопед.
В медицинския кабинет се съхраняват
досиетата с медицинската документация
и план за здравни грижи. Има обособен
лекарствен шкаф.
Личен лекар е д-р Надя Друмева.
При
мониторинга
присъстваха
управител,
социален
работник
и
ерготерапевт. По информация на
управителя, персоналът е 5 ½ щатни
бройки.
Не
беше
представена
информация
за
сформиран
мултидисциплинарен екип, предвид
изискванията на утвърдената от
АСП методика за работа на ЦСРИ.
Бяха дадени препоръки за сформиране
на такъв с участие на представител
на ДСП-Бяла. Предвид възлагане
управлението на услугата на доставчик,
екипът
представи
проекти
на
разработвани
нови
индивидуални
планове за работа с потребителите. Не
беше представен извършен преглед на
плановете след изтичане на 6-месечен
период от предоставяне на услугата.
Сградата разполага с достатъчно и
оборудвани помещения. Предстои да се
отстрани проблем с отоплението на
втория етаж на сградата. Има осигурена
достъпна среда с асансьор. Разгледан
10

беше случай на дете в будна кома.
Децата от ЦНСТ гр. Бяла имат издадени
направления и ползват услуги в ЦСРИ.
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Бяла

Център за
настанява
не
от
семеен
тип
за
деца/младежи без
увреждания

Деца/мла
дежи без
увреждан
ия от 7 г.
до 18 г.

гр.
Бяла,
ул.
„Гео
Милев“ №
20

гр.
Бяла,
ул.
„Гео
Милев“ №
20

Сграда със застроена площ 316 8/7
кв.
м,
едноетажна,
с
предназначение заведение за
социални грижи. В сутерена са
обособени сервизни, стопански
и
технически
помещения,
котелно, склад за хранителни
продукти и склад за инвентар,
помещения за пране, сушене и
гладене, санитарен възел за
обслужващия персонал. На
втория етаж са разположени
кухня,
трапезария,
дневна,
килер, стая за персонал и
санитарен възел; в едното крило
на коридора има три спални,
баня – тоалетна 2 броя и
самостоятелна баня; в другото
крило на коридора има три
спални, две бани с тоалетна и
една самостоятелна баня. Две
от спалните са за двама
потребители, четири – за по
един потребител.

Няма регистрация по Закона за храните.
Има осигурени условия за приготвяне и
предлагане на храни, съответстващи на
изискванията на законодателството в
областта на храните.
Всеки потребител има досие, в което е
наличната
за
него
медицинска
документация и разработен план за
здравни грижи. Имат избран личен
лекар – д-р Надя Друмева.
При
посещението
присъстват
управителят, санитар и възпитател. В
услугата са настанени 7 деца – 3
момчета и 4 момичета. Две от момчетата
са записани с СУ „Майор А. Узунов“ гр.
Русе, където ще ползват през седмицата
общежитие и храна. Децата ползват
услуги в ЦСРИ гр. Бяла. При
посещението младежите участват при
почистване на дневната и столовата.
Дворното пространство е с неокосена
трева, което, според персонала, се
дължи на отсъствието на децата поради
участие в лагер.
Няма регистрация по Закона за храните.
Приготвят се храни за потребителите.
Има осигурени и се спазват условията
за приготвяне и предлагане на храни,
съответстващи на изискванията.
Има лице, ангажирано само
с
11

11

с.
ДЦВХУ
Ценово

Възрастни хора с
увреждания

с. Ценово,
ул.
„Цар
Освободител“ № 72

с. Ценово,
ул.
Цар
„Освободител“ № 72

Четири помещения на първия 10/10
етаж на административна сграда,
намираща се в с. Ценово, ул.
„Цар Освободител” № 72, ПИ
395 в кв. 36, съгласно Акт №
1326 за публична собственост от
11.06.2009 г., със следното
предназначение: помещение, в
което ще се осъществяват
основните дейности на Центъра;
офис; санитарно помещение за
персонала;
санитарно
помещение за потребителите.
Определените помещения на
първия етаж от сградата са
подходящи и достатъчни за
функциониране на услугата.
Всичките описани помещения,
както и кухнята, са ремонтирани
и
приспособени
за
потребностите на Центъра.

приготвянето
на
храната
за
потребителите.
Извършват
се
арт-терапия
и
рехабилитационни
процедури.
Провежда се индивидуална и групова
работа. Персоналът включва психолог,
кинезитерапевт,
трудотерапевт,
социален
работник,
мед.
сестра.
Поддържа се лекарствен шкаф. Всеки
потребител има личен лекар.
Продължително,
поради
травма,
отсъства управителят. Потребителите са
10 лица, всички с доказано с
медицински документ заболяване на
опорно-двигателния
апарат
или
кардиологични
заболявания.
Помещенията са достатъчно и са
обзаведени и оборудвани с цел
провеждане
на
терапиите.
При
посещението се провежда трудотерапия
– изготвят се изделия за участие в
изложба. Изготвена е докладна до
Общински
съвет
–
Ценово
за
осигуряване
на
специализиран
транспорт с цел предоставяне на
мобилни услуги. Коментирана беше
възможността за издаване на заповеди за
ползване на услуги от подалите
документи 6 лица, като се има предвид
полудневната форма на услугата и се
прецени графика на специалистите, така
че да не се наруши качеството на
услугата.
Има осигурени условия за приготвяне на
12
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13

с.
ЦОП
Ценово

Две
могили

ЗЖ

деца
и с. Ценово,
техните
ул.
„Цар
семейства Освободител“ № 72

възрастни с.
хора
с Могилино,

с. Ценово,
ул.
„Цар
Освободител“ № 72

с.
Могилино,

Услугата е разположена на 20/29
втория
етаж
от
административна
сграда
в
централната част на общинския
център. Сградата е публична
общинска собственост, съгласно
Акт № 1326 от 11.06.2009 г.
През м. септември 2013 г. са
предприети
строителноремонтни дейности на сградата
по Проект „Красива България”.
Община Ценово е осигурила
необходимото обзавеждане на
центъра и екип от нужните
специалисти.
Наличните
помещения, които осигуряват
провеждането на основните
дейности,
свързани
с
предоставянето на услугите се
разпределят по следния начин:
зала за индивидуална работа с
деца и семейства; зала за
групова работа с деца и
семейства, обучения, екипни
срещи; работен офис; санитарни
помещения.

Сградата е на два етажа. На 10/10
първия етаж са разположени:

храни. Приготвят се от и за
потребителите на дневния център.
Персоналът, работещ в центъра се
състои от психолог, социален работник,
логопед. Извършва се индивидуална
работа, обособени са ателиета. Всеки
потребител има досие. Не се предлагат
медицински услуги.
Потребителите през месец август 2016
г. са били 29 и издадените направления
през месеца са били 10. В повечето
случаи работата по случай приключва
поради изтичане на предвидения срок
за интервенция. Рядко родителите
прекратяват по-рано ползването на
услугите. С родителите се работи найвече при домашни посещения. Добре се
взаимодейства с училищата и се работи
с деца, допускащи отсъствия. Внесена е
докладна в Общински съвет – Ценово
за осигуряване на автомобил с цел
предоставяне на мобилни услуги.
Отдалечеността на населените места
е пречка услугата да стигне до всички
нуждаещи се. Логопедът е от гр.
Свищов и работи по график с 10 деца.
Закупено е кухненско оборудване,
което предстои да се монтира в
обособен кът. Не е осигурена достъпна
среда.
Няма приготвяне и предлагане на
храни.
Медицинското обслужване е от ОПЛ д-р
Евгени Тодоров. Има медицинска сестра
13

увреждания

ул.
„Мургаш“
№1

ул.
„Мургаш“
№1

коридор,
кабинет
на
управителя, стая за социалния
работник и трудотерапевтите,
всекидневна,
стая
на
медицинската сестра, баня и
тоалетна. Стаята на управителя
е обзаведена с шкаф за
съхранение на досиетата на
потребителите, бюро, стол,
компютър
и
мултифункционално
устройство. Всекидневната е
обзаведена с мека кожена
мебел,
секция,
масички,
телевизор и радиокасетофон. На
втория етаж са разположени пет
спални помещения. Една стая с
четири легла, две стаи с по две
легла и две стаи с по едно
легло.
Всяка
от
стаите
разполага със собствена баня и
тоалетна и е обзаведена с легла,
секция с телевизор и гардероб.
Всички прозорци в жилището
са с ПВЦ дограма с алуминиеви
щори. В помещенията са
монтирани съответно от един
до два радиатора за отопление.
На приземния етаж се намират
кухнята, столовата и пералното
помещение.
Кухнята
е
оборудвана с готварска печка,
два хладилника, две мивки,
съдомиялна,
фритюрник,
микровълнова печка, тостер и
всички
други
необходими

през деня. В здравния кабинет се намира
лекарствен шкаф. Всеки потребител има
досие, в което се съхранява актуално
медицинско
удостоверение
за
здравословното
му
състояние
и
индивидуален план за работа, както и
здравно досие. Към здравното досие са
приложени ЛАК, в която се вписват
профилактичните
прегледи,
изследвания, консулти с психиатър и
невролог,
здравно-осигурителни
и
рецептурни книжки.
Към датата на проверката в услугата са
настанени 6 мъже и 4 жени с водеща
диагноза в издадените ЕР на ТЕЛК
„умствена
изостаналост“.
6
от
потребителите са поставени под пълно
запрещение и за техен настойник е
определена управителката на услугата, а
4 лица са дееспособни. В момента на
мониторинга всички потребители спяха.
Управителката на услугата беше в
отпуск. Екипът беше посрещнат от
дежурен социален работник.
Беше
проверено едно досие, което съдържаше
необходимата документация. Храната в
ЗЖ
се
доставя
от
Общинско
предприятие „Обществено хранене“ гр.
Две могили. Менюто е еднообразно.
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Две
могили

ЦНСТ

прибори за хранене, съдове и
сервизи. В столовата има три
маси и 12 стола. Пералното
помещение разполага с три
автоматични перални, три маси
за
гладене
и
метални
сушилници
за
дрехи.
Социалната
услуга
не
разполага със системи за
повикване и няма изградена
достъпна среда. Хигиеннобитовите условия в сградата са
добри. Има повреди на част
от обзавеждането – врати на
шкафове поради поведенчески
отклонения
на
потребителите. Услугата не
разполага
със
собствен
транспорт
(използват
автомобил на ЦНСТ – Две
могили – при възможност)
възрастни гр.
Две гр.
Две Масивна двуетажна сграда, като 15/15
хора
с могили, ул. могили, ул. за нуждите на ЦНСТ се
уврежда- „Ф. Тотю“ „Ф. Тотю“ използва
вторият
етаж.
ния
№ 16
№ 16
Обособени са общи помещения:
склад,
дневна,
стая
за
персонала, перално, сушилно,
трапезария с кухненски бокс.
Потребителите са настанени в 3
обзаведени двойни стаи и 3
тройни стаи. На етажа има 4
санитарни възела (баня с
тоалетна).
Има
външен
асансьор, който към датата
на мониторинга не работи.
Обзавеждането
и

Потребителите имат досие, в което е
съхранена медицинската документация,
има изработен план за здравни грижи,
който се актуализира всяка година.
Медицинската сестра води медицински
досиета, в които се съхранява
медицинска документация на лицето.
В ЦНСТ са настанени 6 мъже и 9 жени,
всички
с
диагноза
„умствена
изостаналост“ на възраст до 52 години.
Настойник
на
поставените
под
запрещение потребители е управителят.
В ЦНСТ няма незаети длъжности.
Договорите
с
потребителите
са
15

електроуредите
са
амортизирани
и
не
се
обновяват. Помещенията се
нуждаят от ремонт поради
течове и влага.
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Две
могили

ЦОП

деца
и гр.
Две
техните
могили, ул.
семейства „България“
№ 69

гр.
Две
могили, ул.
„България“
№ 69

Три помещения и санитарен 40/40
възел с мивка в преддверието.
Всички помещения са с PVC
дограма. Монтирани са два
климатика за отопление. Подът
е
с
теракот.
Две
от
помещенията са преходни, като
на
едното
е
монтирана
подвижна
преградна стена
(хармоника), подходяща за
разделяне на помещението при
нужда. Едното помещение се
използва
от
социалните
работници, а другото от
арттерапевта и трудотерапевта.
Третото помещение е за
психолозите. Разпределени в
трите помещения е следното
обзавеждане: един метален
шкаф за документация, секция
от четири модула, шест работни
маси, 11 броя столове, три
работни бюра, два компютъра и
едно
мултифункционално
устройство. Няма изградена
рампа
позволяваща
придвижване на лица с
инвалидни колички.

сключени за период от 3 години. Според
управителката
издръжката
е
недостатъчна и е неравномерно
разпределена. Хигиената е на много
добро ниво. Управителката сподели, че
през летните месеци с някои от
потребителите са ходили на море за
една седмица.
Дейностите, които се извършват са:
превенция от отпадане от училище;
работа с деца с девиантно поведение;
ресурсно
подпомагане;
семейно
консултиране;
приемна
грижа.
Медицински услуги не се предлагат, но
персоналът оказва съдействие при
подготовка на документи за ТЕЛК,
посещение на лекари-специалисти в
други градове.
Услугата
ползват
40
основни
потребители със сключени договори.
ЦОП предлага и мобилни услуги. В
досиетата на потребителите има
информация за услугата, която ползват,
планове за предоставяне на услугата
развитие на случая. Договорите са
подписани за период от 6 мес. След
изтичане на периода, при необходимост
от
удължаване
на
услугата,
потребителят попълва ново заявление и
сключва нов договор. В момента на
посещението, около 12 часа на обяд, в
ЦОП нямаше потребители, тъй като
децата са все още на училище. В
услугата бяха само управителят и
психологът. До края на посещението не
16

се явиха потребители, както и други
членове на екипа на ЦОП.
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Иваново

ЦСРИ

лица
и
деца
с
увреждания,
възрастни
хора

с.
Щръклево,
ул. „Стара
планина“
№ 1а

с.
Щръклево,
ул. „Стара
планина“
№ 1а

Центърът се помещава на втори 20/34
етаж с обща площ 158 кв. метра
от масивна двуетажна сграда,
построена на наклонен терен.
Вторият етаж е на едно ниво с
улицата. Има самостоятелен
вход с изградена рампа,
достъпна за лица с увреждания.
От долната страна на рампата
са монтирани
електрически
нагреватели, които я поддържат
суха при зимни условия.
Етажът вътрешно е саниран и се
състои от шест помещения, от
които
три
кабинета
за
специалисти,
един
за
управителя, едно сервизно
помещение, една дневна и два
санитарни възела, като единият
е пригоден за ползване от хора
с увреждания. Прозорците във
всички помещения на центъра
са с PVC дограма, всички
отваряеми
с
поставени

Мониторингът даде възможност да
получим представа за специфичните
проблеми на центъра.
Препоръка към ръководството: Да се
преосмисли и доразвие общинската
програма за услугите в общината с
цел равномерно разпределяне и
целесъобразно
използване
на
наличната материална база.
Работещи в центъра са: социални
работници,
кинезитерапевти
и
трудотерапевт. Посещаващите центъра
са предимно лица след мозъчен инсулт,
след сърдечен инфаркт, болестта на
Паркинсон и други заболявания.
Работата с тях е индивидуална.
Кинезитерапевтът
попълва
потребителски картон за извършени
дейности, които са доказани и с подпис
на потребителя. Личните лекари
провеждат профилактичните прегледи
на потребителите. В досиетата на
потребителите има план за здравни
грижи за възрастни.
Потребителите на услугата са 34, от
които 5 деца с направления от ОЗД.
Договорите за предоставяне на СУ са за
срок от 1 год. Разписани са всички
необходими процедури. Приложение №
5 и Приложение № 7 за м. юли 2016 г. са
коректно
попълнени
от
всички
специалисти. Предвид потребностите,
17

вертикални щори, а дограмата
на вратите е алуминиева. Във
всички
помещения
има
монтирани
климатици.
Осветлението е луминесцентно.
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Русе

ДЦДУ

деца
и
младежи
с
умствени
увреждания

гр.
Русе,
ж.к. Родина
1,
ул.
„Сърнена
гора“ № 28

гр.
Русе,
ж.к.
Родина 1,
ул.
„Сърнена
гора“ № 28

Помещения от СОУ с обща 30/30
площ
195
кв.
м.:
административен
офис,
4
кабинета
на
специалисти,
занималня, помещение за ЛФК
и кинезитерапия, сензорна зала,
кабинет
за
трудотерапия,
ресурсен кабинет, помещение
за
социални
контакти
и
свободни занимания с обособен
кът за хранене, разливочна,
санитарни помещения

потребителите ползват кинезитерапия,
провеждат гимнастика, включват се в
различни
дейности:
готварство,
арттерапия, цветарство, обучение в
компютърни умения, социална работа.
Към момента на посещението 5
възрастни
ползваха
ателието
по
арттерапия, един потребител работеше с
кинезитерапевт.
Управителката
сподели, че има решение на Общински
съвет за увеличаване капацитета на
услугата с 5 места.
Услугата
дава
възможност
за
образователна интеграция на лицата и
децата с увреждания. Подобрява
качеството на живот на децата и лицата
с увреждания.
Потребители на услугата са деца и
младежи с ЕР на ТЕЛК. Има обособен
здравен кабинет с оборудван лекарствен
шкаф. В кабинета работи медицински
фелдшер. За всеки потребител се води
медицинско
досие
с
разработен
индивидуален план за грижи, здравни
потребности,
рехабилитационна
програма и специфични нужди. В
досието се съхраняват лична здравнопрофилактична
карта,
копие
от
рецептурна книжка.
Потребители на услугата са 15 деца и 16
младежи на възраст от 7 до 34 години.
Всички са с ЕР на ТЕЛК. Най-чести
заболявания: ДЦП, аутизъм, 3 деца са в
инвалидни колички. Храненето е
18

трикратно, осигурява се чрез кетъринг.
Храната се носи в баки и потребителите
сами подреждат масата и си сипват и
сервират. Проведени са летни лагери в
гр. Трявна, гр. Балчик, Рила, съвместно
с родители и персонал, с демонстрация
на работа по ателиета; отчита се
напредък в самостоятелно справяне в
ежедневието, известен успех при
аутистите – смяна на общуване и
поносимост
към
останалите
потребители. Лагерите се планират в
началото на лятото съвместно с
родителите.
Разливочната е регистрирана по Закона
за храните в ОДБХ-Русе и работи в
съответствие
с
изискванията
на
действащото законодателство в областта
на храните. Доставка на храна от
доставчик, одобрен за дейността си по
Закона за храните. Закуски от „Вела-М”
ООД и готова храна от „Деливъри
мениджмънт” ООД.
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Русе

ДЦДУ

седмична
грижа

гр. Русе, ж.
к. Дружба
– 3, ул. „Н.
Й.
Вапцаров“

гр. Русе, ж.
к. Дружба
– 3, ул. „Н.
Й.
Вапцаров“

Отделни помещения с площ 200 10/18
кв. м., коридор и тераса 50 кв.
м., разположени в западно
крило на четвърти етаж; зала за
рехабилитация,
две
стаи,

Чрез развитието на услугата дневният
център
дава
възможност
за
образователна интеграция на лицата и
децата с увреждания, въз основа на
наличните възможности и ресурси на
потребителите.
В
Центъра
работят
психолози,
кинезитерапевт, ерготерапевт, социален
работник
и
специален
педагог.
Потребители на услугата са деца до 3 г.
с
изоставане
в
психомоторното
19

№ 20

№ 20

обзаведени за седмичен престой
на майки с деца, голяма игрова
зала, санитарен възел с баня и
тоалетна, и кухня с перално
помещение.
Залите
са
с
необходимото оборудване за
нуждите на потребителите.

развитие, аутистични прояви и зрителни
нарушения. Здравословното състояние
на децата се проследява периодично от
педиатър и при необходимост се
провеждат консулти с физиотерапевт. За
всяко дете е разработен план за действие
с насочени дейности и обучение на
родителите. Постигнатите резултати се
отбелязват в тримесечни доклади.
Услугата се ползва от 18 потребители,
на които се предоставя полудневна
грижа. Всички са с направление от ОЗД
със срок за ползване на СУ 1 год.
Потребители на услугата са и деца,
които заедно със своите майки
пребивават по 5 дни месечно за работа
със специалисти – ерготерапевт,
кинезитерапевт, психолог. Децата са със
синдром на Даун, нарушено зрение,
ДЦП, видове цефалия. Някои са с ЕР на
ТЕЛК, а други – с удостоверения от
ДЮЦПЗ. Като външен консултант на
услугата е д-р Л. Жупунов, детски
педиатър.
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Русе

ДЦДУ

деца
с
увреждан
ия от 7 до
16 години

гр.
Русе,
ул.
„Искър“ №
41

гр.
Русе,
ул.
„Искър“ №
41

Северен корпус на първи етаж – 20/20
зала, състояща се от коридор,
умивалня, тоалетна, гардеробна,
занималня, кухненски офиси и
тераса с обща площ 203,55 кв.

В
ОДБХ-Русе
е
регистрирана
разливочна по Закона за храните и
работи в съответствие с изискванията на
действащото законодателство в областта
на храните.
Децата са с експертни решения от ТЕЛК
или насочени от ЛКК. За подобряване
здравословното състояние на децата се
грижат
психолог,
кинезитерапевт,
ерготерапевт,
логопед,
специален
20

м. и помещение на втория етаж
в северния корпус – зала,
състояща се от коридор,
умивалня, тоалетна, гардеробна,
занималня, кухненски офиси и
тераса с обща площ 179,27 кв.
м. Кухненските офиси са с
обособен асансьор за извозване
на храната от първия на втория
етаж.

педагог,
детегледачки,
помощник
възпитател,
управител.
Всички
потребители имат досие, в което е
събрана
и
цялата
медицинска
документация. Състоянието на децата
периодично се проследява от педиатър.
Всички деца имат личен лекар. При
спешните
случаи се отзовават
безотказно ЦСМП.
Всички потребители са с направления от
ДСП, ползват полудневна и дневна
социална услуга. Графикът за работа с
децата е съобразен с учебната заетост на
част от тях. За 11 от децата се осигурява
отдих на обяд в обособено за тази цел
помещение. Към момента не се
предоставя седмична грижа.
При
посещението
се
провежда
музикотерапия с две от децата в обща за
двата дневни центъра зала.
В
ОДБХ-Русе
е
регистрирана
разливочна по Закона за храните и
работи в съответствие с изискванията на
действащото законодателство в областта
на храните.
Поддържа се добро хигиенно състояние.
Доставка на храна от фирма, одобрена
за дейността си по ЗХ – „Радилон”.
Екипът на центъра работи по посока
предотвратяване изоставянето на деца с
увреждания
в
специализирани
институции и създава условия за
извеждане на вече настанени в
21
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Русе

ДЦВХУ

Лица
с гр.
Русе,
уврежда- ул.
ния
„Искър“ №
41

гр.
Русе,
ул.
„Искър“ №
41

25/25

социалната институция деца.
В състава са включени кинезитерапевт,
ерготерапевти, психолог и логопед,
които работят
съвместно в двата
центъра. Всички потребители имат
досиета, в които се съхранява
медицинската
документация.
За
улесняване на достъпа е осигурен
подемник за инвалидни колички.
През месец август 2016 г. са обслужени
28
лица.
Потребителите
ползват
резидентна услуга в 2 ЦНСТ в гр. Русе
за деца и младежи с увреждания.
Услугите се предоставят в полудневна и
дневна форма. Осигурен е транспорт от
услугата. Има сключен договор с
външна фирма за доставка на храна, но
хранене не се извършва в момента.
Помещението за разливане на храна и
това, в което има възможност да се
извършва хранене, се нуждаят от
ремонт. Достъпна среда се осигурява
до помещенията на втория етаж с
подемник, но асансьор не е изграден.
Труднодостъпни са и помещенията в
сутерена.
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Русе

ДЦВХУ

възрастни гр. Русе, ж. гр. Русе, ж. Приземен етаж с площ 275 кв. 15/15
хора
с к. Тракция, к. Тракция, м. Има кухня с трапезария, зала
психични бул.
бул.
за групови тренинги, зала за

Предоставя се комплекс от услуги за
цялостно обслужване на лицата и
задоволяване на ежедневните им
здравни
и
рехабилитационни
потребности.
Потребителите на услугата са лица с
алкохолна зависимост. Предоставя им се
качествена специализирана медицинска
22

разстрой- „Тутракан“
ства
в № 20
следствие
зависимости
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Русе

ДЦСХ

лица
в
надтрудоспособна
възраст

гр.
Русе,
ул. „Йосиф
Цанков“ №
47

„Тутракан“
№ 20

гр.
Русе,
ул. „Йосиф
Цанков“ №
47

индивидуални срещи, офис на
психолога,
административен
офис. Санитарни помещения.
Имат и дворна част с
възможност за отглеждане на
зеленчуци,
като
част
от
трудотерапията.

Центърът разполага с три 50/50
помещения
за
социални
контакти, оборудвана интернет
зала,
кухненски
блок,
санитарен възел, складово
помещение. Обособено е и
помещение,
обзаведено
с
велоергометър, крос-тренажор
и
приспособления
за

помощ. В центъра работят психолог,
мед. сестра и психиатър.
Сключени
договори
има
с
18
потребители. С изключение на един
младеж, всички потребители са с
алкохолна зависимост. В резултат на
работата в центъра младежът е
преустановил употребата на наркотични
вещества и е със заместваща терапия.
Разгледана е оценка на изпълнението на
индивидуален план на лице, която точно
отразява постигнатия напредък и
съдържа изводи и препоръки за
продължаване ползването на услуги,
съгласно
заложените
цели.
При
посещението
десет
потребители
участват в трудотерапия „Кухня“.
Помещение за раздаване на храна е
регистрирано по Закона за храните в
ОДБХ-Русе и работи в съответствие с
изискванията
на
действащото
законодателство в областта на храните.
Доставчика на храна – „Дусман” е
одобрен за дейността по Закона за
храните.
Създадени са много добри условия за
социализиране на възрастните хора и за
поддържане на добър здравен статус.
Посещаемостта е висока и с желание от
потребителите.
Заниманията
са
разнообразни и често излизат извън
рамките на града във вид на екскурзии и
участия в различни културно-масови
мероприятия. В центъра работят мед.
23

извършване
на
рехабилитационни процедури.

сестра,
кинезитерапевт,
социален
работник. Оказва се съдействие при
посещение на лекарски кабинети и
изследвания, закупуване на лекарства и
др. Проследява се кръвното налягане,
провеждат
се
гимнастически
упражнения.
При посещението в центъра бяха около
50 потребители, жени в пенсионна
възраст. Управителката информира, че
няма текучество и че има огромен
интерес към услугата. При посещението
се провеждаше рехабилитация и
гимнастика от няколко потребители,
други изработваха сувенири, група
шиеха на шевни машини, трети гледаха
ТВ и си говореха. Потребителите си
бяха приготвили почерпка. Споделено
беше за проведени екскурзии и летен
отдих, участие в различни изяви. Като
проблем беше поставен въпросът за
намаляване размера на финансовите
средства, отпускани като годишна
издръжка на СУ.
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Русе

ДСХ

лица
в
надтрудоспособна
възраст

гр. Русе, ж.
к.
Цветница,
ул. „Алеи
Възраждан

гр. Русе, ж.
к.
Цветница,
ул. „Алеи
Възраждан

На първия етаж се намират: 20 234/234
стаи с по две легла; 18 стаи с по
едно легло; офис на санитарите;
кабинет на старша медицинска
сестра, офис на потребителите с

Помещение за раздаване на храна е
регистрирано по Закона за храните в
ОДБХ-Русе и работи в съответствие с
изискванията
на
действащото
законодателство в областта на храните.
Всички потребители имат осигурен
личен лекар с предоставен телефон за
контакт. В Дома има оборудвани
лекарски кабинет и манипулационна със
спешен
шкаф.
Медицинското
24

е“ № 86

е“ № 86

печка, маса за гладене и
пералня;
всекидневна
с
телевизор и библиотека, като
част от залата е обособена за
кабинет
на
социалния
работник; преддверието на
етажа е обособено като
дневна с маси, мека мебел и
телевизор
На втория етаж се намират: 21
стаи на потребители с по две
легла; 18 стаи на потребителите
–
единични;
офис
на
санитарите;
офис
на
потребителите
обособена
дневна за социални контакти.
На третия етаж се намират: 21
стаи на потребители с по две
легла; 18 стаи на потребителите
–
единични;
офис
на
санитарите;
офис
на
потребителите с печка, маса за
гладене и пералня машина;
обособена дневна с маси и мека
мебел и телевизор; фоайе с маса
и столове, зала за тържества.
На четвъртия етаж се намират:
20 стаи на потребители с по две
легла; 17 стаи на потребителите
–
единични;
офис
на
санитарите;
офис
на
потребителите с печка, маса за
гладене и пералня машина;
столова за трудно подвижните
потребители; в коридора е
обособена дневна с мека мебел

обслужване се извършва от лекар, 10 бр.
медицински сестри и медицински
фелдшер. Осигурено е 24-часово
медицинско наблюдение. Медицинските
прегледи и назначената терапия се
отбелязват в здравни картони за всеки
потребител. Води се журнал за
назначените лекарства за ежедневен
прием. По назначение от лекар се
извършва ЛФК от рехабилитатор.
Разработени са планове за здравни
грижи.
Към момента на мониторинга са заети
всички 234 места в СИ. Персоналът е 65
щатни бройки, а незаети са 2 – 1 санитар
и 1 социален работник. Таксите на
потребителите
се
изчисляват
с
програмен продукт. При изчисляването
на действителните месечни разходи е
допусната неточност, установена при
проверка на Инспектората на АСП през
месец октомври 2016 г. – не са
разделени партидите за електроенергия
и вода между ДСП и ДСХ, които
ползват
обща
кухня;
към
действителните
месечни
разходи,
които са елемент при изчисляване на
таксите
за
потребителите,
са
добавени
и
разходите
за
електроенергия и вода, ползвани в
кухнята. За същото е изготвена
информация от счетоводството на
Община Русе. Разделяне на разходите е
направено
на
база
предходното
местоположение на услугите, разделяне
25

и
телевизор;
зала
за
кинезитерапия
манипулационна; кабинет на
фелдшер.
В сградата са монтирани 3
асансьора, а пред входа е
изградена
естакада
за
инвалидни колички. Дворното
пространство е 3 040 кв. м. с
дръвчета и цветни алеи.
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Русе

ДВХФУ

мъже
и
жени
с
физически
увреждания

гр. Русе, ж.
к. Родина
3,
ул.
„Белмекен“
№ 16

гр. Русе, ж.
к. Родина
3,
ул.
„Белмекен“
№ 16

На първи етаж са обособени 10 82/82
спални помещения, санитарни
помещения,
разливочна,
столова, административен и
медицински сектор. На втори
етаж са организирани 9 спални
помещения на потребителите,
санитарни възли, разливочна,
административен сектор, склад

на партидите е невъзможно, но се
търси решение. В представените
досиета
на
потребителите
има
извършена оценка за изпълнението на
индивидуалния план за 6-месечие.
Предвид промените в ЗСП, договорите с
потребителите, които са с трайни
увреждания, са сключени за период от 3
години, а с останалите потребители – за
срок от 5 години. В ДСХ се извършва
ремонт – боядисване и смяна на дървени
врати на баните с PVC. Завършен е
ремонтът на 3 и 4 етаж. До края на
месец ноември 2016 г. предстои да
приключат
ремонтните
дейности.
Средствата са от издръжката на
институцията. Необходимо е да се
смени дворната настилка, с цел
безпрепятствено придвижване на
потребителите и на транспортните
средства.
Кухня-майка е регистрирана по Закона
за храните в ОДБХ-Русе и работи в
съответствие
с
изискванията
на
действащото законодателство в областта
на храните.
Всички потребители са с ЕР на ТЕЛК.
Осигурено е 24-часово медицинско
наблюдение. Всички потребители имат
осигурен личен лекар с предоставен
телефон за контакт. В Дома има
оборудвани
здравен
кабинет
и
манипулационна със спешен шкаф.
Медицинското обслужване се извършва
от 10 бр. медицински сестри и
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за постелен инвентар. Обособено
е фоайе. На всеки от етажите е
монтиран
кафе-автомат.
В
сутерена
са
разположени
кухненският блок и складовите
помещения,
монтиран
е
асансьор за разнасяне на
готовата храна до разливочните
помещения на двата етажа.
Сградата разполага с асансьор
за ползване от потребителите.
Към двора е изградена естакада
с парапет. Целият ограден фонд
е с ПВЦ дограма. Дворното
пространство е с оформени
пешеходни алеи, с осигурен
достъп за инвалидни колички, с
цветни и тревни площи, с
декоративни дървета. Сградата
в кв. „Средна кула“ има
обособени
10
спални
помещения,
санитарни
помещения,
разливочна,
трапезария, кът за пушене,
помещение за усамотяване.
Монтиран е кафе-автомат. На
втори етаж са организирани 14
спални
помещения
на
потребителите,
санитарни
възли, разливочна, два броя
трапезарии, административен и
медицински сектор, фоайе за
работа с потребителите. В
сутерена е монтиран асансьор
за разнасяне на готовата храна
до разливочните помещения на

медицински фелдшер. Разработени са
планове за здравни грижи. Ежедневно се
попълват температурни листи с вписани
стойности на кръвно налягане и
назначена терапия. Редовно се водят
тетрадки за назначени и изразходвани
медицински консумативи и лекарства.
Представена беше и тетрадка за приход
и разход на консумативи и лекарства от
спешния шкаф.
В институцията е запълнен капацитетът.
Няма лица, поставени под запрещение.
Отправена е препоръка срокът на
договорите да бъде променен до 3
години, предвид промените в ЗСП. В
представените досиета на потребителите
индивидуалните планове са изготвени
от всички специалисти и има извършена
оценка
за
изпълнението
на
индивидуалния план за 6-месечие.
Община Русе търси решение за
пребазиране на институцията, която е
разделена в две сгради. За целта ще
бъде използван преходния остатък на
ДВХФУ.
Кухня е регистрирана по Закона за
храните в ОДБХ-Русе и работи в
съответствие
с
изискванията
на
действащото законодателство в областта
на храните.
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Русе

ДВХД

двата етажа.
мъже
и гр.
Русе, гр.
Русе, Пет
леглови
отделения, 120/120
жени
с бул. „Трети бул. „Трети административно-стопански и
установе- март“ № 55 март“ № 55 медицински сектор, кухненски
на
блок,
складове
и
други
диагноза
помощни помещения.
деменция
Легловият
сектор
на
специализираната институция е
разположен в 5 сгради на един
етаж. 25 спални помещения за
настанените.
В З спални
помещения са настанени по 2ма потребители, в 9 – по 3-ма
потребители, в 5 спални по 4-ма
потребители, в 3 стаи има по 5
легла, в 2 стаи са настанени по
6-ма потребители, в 2 стаи по 7
и в 1 стая 8 потребители.
Потребителите ползват общи
санитарни възли – по две
тоалетни в три от отделенията и
по три тоалетни в две от
отделенията. В петте отделения
има по една баня с по два
подвижни душа.
Дворното пространство, с обща
площ 11 047 кв. м. е добре
поддържано, с пейки, две
беседки и оформени цветни лехи.
Пред входовете на отделенията
са изградени алеи с асфалт,
бетон и тротоарни плочки, с
възможност за придвижване на
хора, ползващи инвалидни
колички.

Всички потребители са с ЕР на ТЕЛК.
Осигурено е 24-часово медицинско
наблюдение. Всички потребители имат
осигурен личен лекар с предоставен
телефон за контакт. Медицинското
обслужване се извършва от 9 бр.
медицински сестри и 2 бр. медицински
фелдшери. Периодично се провеждат
консулти с наблюдаващия психиатър (за
повечето потребители е д-р П.
Несторова), кардиолог, невролог. Водят
се редовно приходно-разходна тетрадка
за
лекарствата и консумативите в спешния
и
манипулационния
шкаф,
индивидуална тетрадка с назначена
терапия,
тетрадка с изразходени
лекарства по повод манипулации за
неотложни медицински нужди.
Лекарствата за ежедневен прием на
всеки потребител са разпределени за
всеки прием в етикирани затворени
пластмасови кутийки за съхранение на
лекарства, което
осигурява правилно
съхранение,
контрол върху приемите на лекарства и
намалява рисковете от пропуски.
Капацитетът
на
институцията
е
запълнен. С цел осигуряване на
стандартите за предоставяне на услуги е
изграден нов корпус, който се състои от
спални помещения за по двама
потребители, мебелирани, обзаведени
според здравословното състояние на
28

настанените лица, с осигурена достъпна
среда. На етажа има обособено
помещение за медицински персонал,
перално помещение, и помещение за
разпределяне на храна от кухнята и
миене на съдовете – всичките
обзаведени.
До
5
ноември
потребителите ще бъдат настанени, след
като се изгради и допълнителна
инсталация за връзка с локалното парно
отопление. В двора на институцията е
изграден параклис изцяло с дарения.
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Русе

ЦНСТ

мъже
и
жени
с
психични
увреждания
и
деменция

гр. Русе, ж.
к. Тракция,
бул.
„Тутракан“
№ 20

гр. Русе, ж.
к. Тракция,
бул.
„Тутракан“
№ 20

Четири спални, три санитарни 12/12
помещения – баня и тоалетна,
обща дневна, столова за
хранене, складово помещение, а
за функциите на персонала са
обособени разливочна и стая за
персонала. Всички помещения
са в много добро състояние, с
изключение на едната баня,
която
се
нуждае
от
освежаващ ремонт.

Кухня-майка е регистрирана по Закона
за храните в ОДБХ-Русе и работи в
съответствие
с
изискванията
на
действащото законодателство в областта
на храните.
Предоставя
се
психиатрична
и
психологична
помощ.
Всички
потребители имат здравни досиета с
епикризи, ЕР на ТЕЛК, амбулаторни
листи, изследвания, рецептурни книжки.
В центъра работят психолог, психиатър,
болногледачи.
Капацитетът на услугата е запълнен.
Споделено мнение на работещите в
услугата е, че е трудно паралелното
обслужване на лица с психични
разстройства и деменция. Предстои
ремонт на помещенията.
Помещение за раздаване на храна е
регистрирано по Закона за храните в
ОДБХ-Русе и работи в съответствие с
29
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Русе

ЦСРИ

незрящи
лица

гр.
Русе,
ул.
„Плиска“,
бл. Мадара

гр.
Русе,
ул.
„Плиска“,
бл. Мадара

Офис помещение. Зала за 25/30
рехабилитация.
Компютърна
зала. Кухненско помещение.
Санитарен възел. Помещенията
са
в
добро
техническо
състояние.

изискванията
на
действащото
законодателство в областта на храните.
Доставчика на храна – „Дусман” е
одобрен за дейността по Закона за
храните.
В състава е включена медицинска
сестра. Незрящите се занимават с арттерапия, музика, ориентиране, полезни
умения, предоставят им се социални
консултации. На всички са изготвени
досиета, в които има медицинско
удостоверение за общото здравословно
състояние, медицинска характеристика,
ЕР на ТЕЛК с над 50% трайна
неработоспособност и чужда помощ.
Към момента услугата ползват 30 лица,
на възраст от 22 до 82 г., като част от
тях са диабетици. Предстои подновяване
на договорите за ползване на СУ за срок
от 1 г. С потребителите се извършва
групова и
индивидуална работа,
включени са в занимания по готварство
и полезни умения, музикотерапия и
рехабилитация, занимателна терапия –
игра на шах, дама и домино. Екипът е
участвал в обучение в гр. Пловдив
насочено
към
подпомагане
зрящи/незрящи. Беше споделено за
предстоящо участие в шах турнир, както
и участие на индивидуални изпълнители
група в самодеен преглед в гр. Шумен.
Има условия за приготвяне на храни.
Извършва се готвене като трудотерапия.
Няма регистрация по ЗХ.
30
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Русе

ЦСРИ

Бездомни
лица
и
лица
в
риск

гр.
Русе,
ул.
„Тракция“
№ 25

гр.
Русе,
ул.
„Тракция“
№ 25

15/15

В центъра работят ерготерапевт и
трудотерапевт.
Веднъж
седмично
центърът се посещава от психиатър.
В
ЦСРИ
се
обслужват
лица,
потребители на услуги в Приюта и лица
от общността. Поради невъзможност за
самостоятелно придвижване, за две от
лицата се осигуряват мобилни услуги.
През месец август 2016 г. е работено с
23 лица. Изготвени са оценки за
изпълнение на индивидуалните планове
на потребителите. На екипа бяха
представени формите на терапия и
други сфери на интервенция. Услугата
ползва
транспорт,
осигурен
от
доставчика Каритас – Русе.
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Русе

ЦСРИ

деца
с гр.
Русе, гр.
Русе,
уврежда- ул. „Янтра“ ул. „Янтра“
ния
и №5
№5
техните
семейства

3 помещения – 1 зала за срещи, 20/38
1 зала за индивидуална и
групова терапия и игрална
психомоторна зала. Центърът
разполага със санитарен възел и
топла вода

Има условия за приготвяне на храни.
Извършва се готвене като трудотерапия.
Няма регистрация по ЗХ. Спазват се
изискванията за безопасна работа с
храни. Има система за управление на
безопасността на храните (СУБХ)
Извършва се индивидуална и групова
терапия с децата и консултации на
родителите,
включително
и
по
превенция на суицидни действия.
Персоналът включва детски психиатър –
д-р Мечкунова и психолози. Създадена е
добра
колаборация
с
ДЮЦПЗ,
разположен
в
същата
сграда.
Медицинската
документация
се
съхранява
при
д-р
Мечкунова.
Ежеседмично се правят екипни срещи с
участието на наблюдаващия психиатър
31

относно проявите на детето.
Услугата ползват 38 деца на възраст 318 г. с психично и емоционално
страдание, с хиперактивност, няколко са
с дълбок аутизъм. Провежда се групова
и индивидуална работа, като в груповата
се работи с 2-4 деца с агресия или с
такива, които се затварят. Използват се
игри за развитие на грубата моторика,
работа в ателиета, „Куклен театър”,
рисуване,
моделиране,
„вълшебен
пясък” и др. Екипът е участвал в
обучение за наблюдение при музикална
терапия в група.
Не се извърша приготвяне и предлагане
на храни.
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Русе

ЗЖ

мъже
и
жени
с
умствени
и
интелектуални
затруднения

гр. Русе, ж.
к.
Възраждан
е,
ул.
„Яребична
“№4

гр. Русе, ж.
к.
Възраждан
е,
ул.
„Яребична
“№4

Първи етаж – три спални, офис, 8/8
баня, баня с тоалетна. Сутерен –
кухня,
дневна,
офис
на
социалните работници, котелно
помещение, килер, санитарни
възли.
Помещенията
и
обзавеждането са в добро
техническо състояние, ЗЖ се
поддържа
с
козметични
ремонти своевременно.

Екипът
работи
за
подобряване
качеството на живот на децата със СОП.
Потребителите са лица с умствени и
интелектуални затруднения с ЕР на
ТЕЛК. Работи се в посока повишаване
нивото на психическата и физическата
им устойчивост, както и повишаване на
жизнения стандарт чрез ангажиране на
живущите с дейности от бита и арттерапия. Всеки потребител има досие, в
което са включени и данни за
здравословното му състояние. Всички
имат личен лекар и при необходимост
получават
качествена
медицинска
услуга.
Услугата се ползва от 3 девойки и 5
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младежи, на възраст 19-32 г. Всички са с
ЕР на ТЕЛК с диагноза умствена
изостаналост. 4 потребители са трудово
ангажирани с трудов договор, а 1
участва в курс за обучение и работа.
Всички дейности – чистене, готвене,
гладене и др. се извършват с подкрепата
на екипа. Провеждат се социални
програми,
арттерапия
и
др.
Отремонтирана е кухнята, предстои
освежаване на помещенията. В момента
дейностите бяха изнесени в др. ЗЖ с цел
подготовка за участие във фестивал в гр.
Шумен, на който потребителите ще
представят обред „Вардене на квас”.
Потребителите
сами
осигуряват
лекарствата си. Беше споделен проблем,
свързан с осигуряването на лекарства
при прекратяване на пенсиите при
изтичане на ЕР на ТЕЛК
до
отпускането на следващите.
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Русе

ЗЖ

мъже
и
жени
с
умствени
и

гр. Русе, ж.
к. Дружба
3,
ул.
„Йоаким

гр. Русе, ж.
к. Дружба
3,
ул.
„Йоаким

Апартамент. Три спални, килер, 8/8
две бани с тоалетни, кухненски
бокс с трапезария, дневна и
балкон.
Много
добро

Няма регистрация по Закона за храните.
Има осигурени условия за приготвяне и
предлагане на храни, съответстващи на
изискванията
на
действащото
законодателство в областта на храните.
Спазват се изискванията за безопасна
работа с храни, има разработена и
действаща Система за управление на
безопасността на храните (СУБХ).
Храната се приготвя от потребителите.
За потребителите се грижат психолог,
трудотерапевти, социални работници и
управител. Заведен е регистър за
посещенията. ОПЛ е д-р Велев. Всеки
33

интелектуални
затруднения

Груев“ № Груев“ № техническо състояние.
3, бл. 52, 3, бл. 52,
ап. 1
ап. 1

потребител има досие с наличната
медицинска документация в него:
здравно-осигурителни
книжки,
рецептурни книжки, ЕР от ТЕЛК,
изследвания и др. Лекарствата се
съхраняват в обособен за целта
заключен
шкаф.
За
раздадените
лекарства
се
води
тетрадка
с
информация за име на потребителя, час
на прием, име на лекарствен продукт,
подпис на лицето, което е предоставило
лекарствения продукт и подпис на
потребителя, което е много добра
практика
предвид
основните
заболявания
на потребителите и
особеностите на психотропната терапия.
Услугата се ползва от 8 потребители.
Няма текучество. Всички са с ЕР на
ТЕЛК
с
диагноза
умствена
изостаналост. 5 потребители са трудово
ангажирани с трудов договор, а 1
участва в курс за обучение и работа.
Всички дейности – чистене, готвене,
гладене и др. се извършват с подкрепата
на персонала. Провеждат се социални
програми, арттерапия и др. При
посещението обядът се приготвяше и се
извършваше репетиция на обичай за
участие във фестивал в гр. Шумен.
Няма регистрация по Закона за храните.
Има осигурени условия за приготвяне и
предлагане на храни, съответстващи на
изискванията
на
действащото
законодателство в областта на храните.
34
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Русе

ЗЖ

мъже
и
жени
с
умствени
и
интелекту
ални
затруднен
ия

гр. Русе, ж.
к. Дружба
3,
ул.
„Йоаким
Груев“ №
3, бл. 52,
ап. 1

гр. Русе, ж.
к. Дружба
3,
ул.
„Йоаким
Груев“ №
3, бл. 52,
ап. 1

Апартамент. Две спални, хол, 6/7
кухня, балкон, тоалетна, баня с
тоалетна.
Много
добро
техническо състояние.

Спазват се изискванията за безопасна
работа с храни, има разработена и
действаща Система за управление на
безопасността на храните (СУБХ).
Храната се приготвя от потребителите.
За потребителите се грижат психолог,
трудотерапевти, социални работници и
управител. Заведен е регистър за
посещенията. ОПЛ е д-р Велев. Всеки
потребител има досие с наличната
медицинска документация в него:
здравно-осигурителни
книжки,
рецептурни книжки, ЕР от ТЕЛК,
изследвания и др. Лекарствата се
съхраняват в обособен за целта
заключен
шкаф.
За
раздадените
лекарства
се
води
тетрадка
с
информация за име на потребителя, час
на прием, име на лекарствен продукт,
подпис на лицето, което е предоставило
лекарствения продукт и подпис на
потребителя.
При
разговор
с
потребителите се изрази задоволство от
грижите, които се полагат за тях и
похвала за управителя. Обстановката е
спокойна, приятелска. Всеки изрази
свободно собственото си мнение.
Услугата се ползва от 7 потребители,
двама са включени по програма. Няма
текучество. Всички са с ЕР на ТЕЛК с
диагноза умствена изостаналост. При
посещението потребителите от ЗЖ бяха
събрани и извършваха репетиция на
обичай за участие във фестивал в гр.
Шумен.
35
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Русе

ЗЖ

мъже
и
жени
с
психични
разстройства

гр. Русе, ж.
к. Тракция,
бул.
„Тутракан“
№ 20

гр. Русе, ж.
к. Тракция,
бул.
„Тутракан“
№ 20

Две стаи с по 2 легла във всяка 10/10
и две стаи с по три легла; 2
бани с тоалетна. Две от стаите
са оборудвани и с телевизори.
Офис. В сградата има проблем
с мухъла и е предвидено
освежаване.
За
кухня
и
трапезария,
потребителите
ползват
помещенията
на
Дневния център, на който също
са потребители.

Няма приготвяне и предлагане на храни.
Живущите ползват всички услуги, които
се предлагат в Дневния център.
Ангажирани са с трудотерапия на
територията на ЦПЗ. За всеки
потребител е изготвен план за здравни
грижи Получават необходимата за тях
психиатрична и психологична помощ.
Има медицински фелдшер и мед. сестра,
които
проследяват
приема
на
предписаните лекарства.
Капацитетът на услугата е запълнен.
Помещенията са в добро санитарнобитово състояние. Голям е броят на
чакащите за настаняване в услугата.
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Русе

Русе

ЗЖ

ЦНСТ

мъже
и
жени
с
психични
разстройства
вследствие
зависимости

гр. Русе, ж.
к. Тракция,
бул.
„Тутракан“
№ 20

гр. Русе, ж.
к. Тракция,
бул.
„Тутракан“
№ 20

Две стаи с по 2 легла във всяка 10/10
и две стаи с по три легла; 2
бани с тоалетна. Две от стаите
са оборудвани и с телевизори. В
сградата има проблем с мухъла
и е предвидено освежаване. За
кухня
и
трапезария,
потребителите
ползват
помещенията
на
Дневния
център,
на
който
са
потребители.

деца
и гр. Русе, ж. гр. Русе, ж. Два етажа с 4 апартамента на
младежи
к.
к.
всеки
от
етажите.

12/11

Хранене в Дневния център, който
работи с регистрация и в съответствие с
изискванията на Закона за храните.
Ползват се всички услуги, които се
предлагат
в
Дневния
център.
Потребителите получават необходимата
за тях психиатрична и психологична
помощ.
Капацитетът е запълнен. Потребителите
са мъже с форми на зависимост.
Потребители са и на Дневния център.
Хранене в Дневния център, който
работи с регистрация и в съответствие с
изискванията на Закона за храните.
Персоналът се състои от мед. сестра,
социален
работник,
психолог,
36

с
увреждания

Възраждан
е,
ул.
„Неофит
Рилски“ №
66

Възраждан
е,
ул.
„Неофит
Рилски“ №
66

Апартаментите разполагат с 2
спални, обща кухня и общ
санитарен възел. На всеки
един
от
етажите
са
предвидени дневна и стая за
терапия
или
учебни
занимания. В сградата има
шест санитарни възли – три на
първия и три на втория етаж.
Санитарните възли са с вана,
душ и тоалетна. Условията са
адаптирани
за
деца
с
увреждания,
ползващи
инвалидни колички. Сградата
е достъпна – оборудвана е с
рампа и асансьор, тоалетните
са с широки врати за
инвалидни колички и тоалетни
столове. Отоплява се с
централно парно.

арттерапевт, шофьор и управител.
Всички деца имат избран ОПЛ,
дентален контрол се осъществява от
дентален център „Света Аполония“ гр.
Русе. С децата, които имат двигателни
нарушения работят кинезитерапевти по
рехабилитационна програма от лекар –
физиотерапевт. За всяко дете е
разработен план за здравни грижи. На
тримесечие се
изготвя медицинско
свидетелство за здравното състояние,
проведените медицински изследвания и
за специфичните нужди на детето.
Към момента потребителите са 11, от
които 9 деца и 2 младежи, 1 дете е
настанено в ППС.
В обучение са обхванати 9 деца, ползват
и СУ – ДЦДУ. Децата нямат контакти с
близки. През лятото е бил организиран
отдих в гр. Поморие, на вила в с.
Тюленово и в лесопарка „Липник” в
хижа на община Русе. Приемът на
лекарства е организиран, предприети са
действия и мерки за съхранение на
лекарствата.
Създадена
е
добра
организация по обгрижване на децата. В
последователност детегледачите от
първа и втора смяна извършват
почистване, личен тоалет, приготвяне на
храна и хранене на децата. Беше
коментиран въпросът доколко е
удачно едно лице
да извършва в
последователност хигиенизиране и
приготвяне на храна.
37

Няма регистрация по Закона за храните.
Има осигурени условия за приготвяне и
предлагане на храни, съответстващи на
изискванията на законодателството в
областта на храните.
Не се спазват процедурите по
съхраняване
на
документална
информация за приетите храни. Не се
работи по Системата за управление
на безопасността на храните.
Приготвянето и предлагането на
храни е от детегледачките, няма
пряко единствено за това отговорно
лице.
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Русе

ЦНСТ

мъже
и
жени
с
психични
разстройства

гр. Русе, ж.
к.
Възраждане,
ул.
„Доростол“
№ 34

гр. Русе, ж.
к.
Възраждане,
ул.
„Доростол“
№ 34

Обитателите ползват втори и
трети етаж, обособени са
отделни помещения за жени и
мъже на отделни етажи. На
всеки
има
санитарни
помещения. В стаите няма
пердета. За хранене се ползва
помещение – тип столова в
приземния етаж.

15/15

Всички деца посещават училище.
Задоволени са образователните им
потребности.
В центъра работят 4 медицински сестри
психиатър, трудотерапевти, психолози и
социални
работници.
Всички
потребители са с личен лекар като
получават
и
специализирана
психиатрична и психологическа помощ.
Неколкократният прием на лекарства е
под контрола на мед. сестра. Имат
досиета с медицинска документация.
Капацитетът на СУ е запълнен от 15
потребители – 7 жени и 8 мъже,
разположени на различни етажи. Всички
са с психични разстройства, с над 70 %
ТНР, като двама са над 90%.
Потребителите
са
ангажирани
с
трудотерапия,
арттерапия,
музикотерапия, поддържане на района,
38

провеждане на сутрешна разходка.
Храненето се осъществява с кетъринг.
Като проблем беше споделено, че
извършеният ремонт е некачествен,
има теч на третия етаж.
Потребителите са участвали в екскурзия
до гр. Велико Търново, Дряновския
манастир и Етъра.
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Русе

НЖ

мъже
и
жени
с
психични
разстройства

гр. Русе, ж.
к.
Възраждане,
ул.
„Доростол“
№ 34

гр. Русе, ж.
к.
Възраждане,
ул.
„Доростол“
№ 34

СУ е разположена на последен
мансарден
етаж.
Има
проблеми с топлоподаването.
През зимните месеци се
предвижда реорганизация по
разпределение
на
потребителите
с
цел
осигуряване на подходящи
условия за потребителите на
НЖ.

8/8

Регистрирано е помещение за раздаване
на храни в ОДБХ-Русе. Храната се
доставя от регистриран по ЗХ
производител – „Дусман”, съответства
на изискванията на законодателството в
областта на храните.
В Наблюдаваното жилище работят
управител,
социален
работник
и
санитар. Всички потребители на
услугата имат личен лекар. Имат
разработен план за здравни грижи, в
съответствие със
здравните им
потребности.
Капацитетът е запълнен. 80% от
потребителите са с шизофрения, а 20% с
биполярно разстройство. Предвид, че
СУ не може да изпълни същността си,
съгласно методиката (само 1 младеж е
реинтегриран), се предвижда СУ да
бъде трансформирана в ЦНСТ. Следва
да се спази процедурата за тази цел.
Беше споделено разпределението на
финансовите средства – след заплащане
на таксата с останалите средства се
закупува кафе и цигари. Потребителите
са участвали в екскурзия до гр. Велико
39

Търново, Дряновския манастир и Етъра.
38

Русе

ЦНСТ

деца
и
младежи
с
увреждания

гр. Русе, ж.
к. Дружба
3, ул. „Н.
Й.
Вапцаров“
№ 20

гр. Русе, ж.
к. Дружба
3, ул. „Н.
Й.
Вапцаров“
№ 20

Отделни помещения с площ
200 кв. м. – 3 спални, зала по
психомоторика,
2
всекидневни,
2 бани,
2
склада, перално помещения;
коридор и тераса – 50 кв. м.,
отделен вход с достъпна
среда.
Сградата
и
оборудването са в много
добро техническо състояние.

10/10

Няма приготвяне и предлагане на храни.
Потребители на услугата са деца и
младежи от 3 г. до 23 г. Към момента са
6 деца и 4 младежи. Персоналът се
състои от управител, специален педагог,
детегледачки и кинезитерапевт. ОПЛ е
д-р Даринка Йорданова. Осъществяват
се консулти с лекари-специалисти. На
тримесечие се изготвя медицинско
свидетелство
за
здравословното
състояние, здравни потребности и
специфични нужди. Разработени са и се
изпълняват
рехабилитационни
програми.
Липсва
медицински
специалист.
Раздаването
на
назначената терапия се извършва от
детегледачките. Не се представи
тетрадка за приети ежедневно
лекарствени продукти. Препоръка:
Да се осигури почасово присъствие на
медицинска
сестра,
която
да
проследява
ежедневно
здравния
статус на децата и оказва контрол
върху приема на лекарства и
санитарно- хигиенния режим като
води съответна документация.
Всички са с ЕР на ТЕЛК. При
провеждане на мониторинга в услугата
бяха
2
младежа,
а
останалите
потребители бяха на училище. 4
потребители ползват СУ ДЦДМУ.
Детегледачките по график редуват
обгрижване и готвене. Едно дете се
40

храни по диетично меню.
Няма регистрация по Закона за храните.
Има осигурени условия за приготвяне и
предлагане на храни, съответстващи на
изискванията на законодателството в
областта на храните.
Спазват процедурите по съхраняване на
документална информация за приетите
храни. Работи се по Системата за
управление
на
безопасността
на
храните.
Приготвянето
и
предлагането на храни
е от
детегледачките,
няма
пряко
единствено за това отговорно лице.
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Русе

ЦНСТ
Надежда

деца
и
младежи
с
увреждания

гр.
Русе,
ул.
„Котовск“
№ 10

гр.
Русе,
ул.
„Котовск“
№ 10

Двуетажна къща, масивна
постройка на два етажа. Има
една дневна, игрова зала,
трапезария, антре; налице са 2
помещения (обособени като
административни), които се
използват от персонала, 3
общи помещения, които се
използват от потребителите по
време
на
периода
на
бодърстване и 6 спални
помещения за потребителите.
В сграда има общо 9
санитарни възела, от тях 8 се
използват от потребителите и
1 от персонала. В приземния
етаж има 1 перално отделение

14/11

Всички деца посещават ДГ и училище.
Задоволени са образователните им
потребности.
За децата и младежите с увреждания се
грижат 9 детегледачки и мед. сестра.
Има здравен кабинет, в който е
обособен
лекарствен
шкаф
за
съхранение на назначените от психиатър
лекарствени продукти за ежедневен
прием и противотемпературни и
обезболяващи медикаменти. Не се
отбелязват в тетрадка ежедневно
раздадените
лекарства.
Разпределението им за деня се
извършва
от
мед.
сестра
в
индивидуални пластмасови чашки.
Всички лекарствени продукти са в срок
на годност. ОПЛ е д-р Орлин
Кожухаров, наблюдаващ психиатър е др Бойко Иванов. Дентална помощ се
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и
складово
помещение.
Изграден е асансьор за
улесняване движението на
потребителите.
В двора е изградена детска
площадка с беседка, пейки и
люлка.

оказва
от
д-р
Соня
Еленкова.
Назначената терапия се отбелязва в
ЛАК и амб. листи. Всички потребители
са включени в рехабилитационни
дейности. Не се води приходноразходна тетрадка за лекарства и
консумативи от лекарствения шкаф.
Препоръка: Ежедневно да се води
тетрадка за раздадените лекарства
на потребителите като се вписва
наименование
на
лекарствения
продукт, дозировка и подпис на лице
от персонала, което е раздало
лекарствата. Да се води приходноразходна тетрадка за лекарства и
консумативи от лекарствения шкаф
като
се
отбелязва
име
на
потребителя, наименование и доза на
лекарствен продукт, повод за ползване
и подпис на отговорно лице.
От потребителите 10 са младежи и 1 е
дете. Всички са с ЕР на ТЕЛК. Найчести
заболявания
–
умствена
изостаналост
и
аутизъм.
Всички
младежи са поставени под пълно
запрещение. Настойник е управителят
на услугата. Таксите се изчисляват в
обединеното счетоводство на Община
Русе, а квитанциите се съхраняват от
управителя. Потребителите по график
посещават ДЦДУ. Договорите са за 3
години.
Няма регистрация по Закона за храните.
Има осигурени условия, съответстващи
42

на изискванията на действащото
законодателство за приготвяне и
предлагане на храни.
Предлагат се храни, приготвени от
ЦНСТ Любов. Храните не се
съхраняват
при
условия,
съответстващи на изисквания на
законодателството в областта на
храните, констатирано и в доклад от
мониторинг от 2015 г.
Предлагането на храни е от
детегледачките,
няма
пряко
единствено за това отговорно лице.
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Русе

ЦНСТ
Любов

деца
и
младежи
с
увреждания

гр.
Русе,
ул.
“Котовск”
№ 12а

гр.
Русе,
ул.
“Котовск”
№ 12а

Двуетажна къща, масивна
постройка на два етажа. Има
обособени
дневна, игрова
зала, трапезария и антре.
Налице са 2 помещения,
обособени
като
административни, които се
използват от персонала, 3
общи помещения, които се
използват от потребителите по
време
на
периода
на
бодърстване и 6 спални
помещения за потребителите.
В сграда има общо 9
санитарни възела, от тях 8 се
използват от потребителите и
1 от персонала. В приземния
етаж има 1 перално отделение.

14/12

Подобрява се качеството на живот на
децата и младежите със СОП и се
намаляват рисковете, водещи до
социално изключване и изолация.
Персоналът
се
състои
от
10
детегледачки, мед. сестра, социален
работник и управител. В здравния
кабинет е обособен лекарствен шкаф с
назначените от психиатър лекарствени
продукти за ежедневен прием и
противотемпературни и обезболяващи
медикаменти.
Всички
лекарствени
продукти са в срок на годност. ОПЛ е др Орлин Кожухаров, наблюдаващ
психиатър е д-р Бойко Иванов. Дентална
помощ се оказва от д-р Соня Еленкова.
Терапията се отбелязва в ЛАК и амб.
листи. Всички потребители посещават
дневни центрове за извършване на
рехабилитационни дейности. Не се
отбелязват в тетрадка ежедневно
раздадените
лекарства.
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В двора е изградена детска
площадка с беседка, пейки и
люлка.
Изграден е асансьор за
улесняване движението на
потребителите.
Сградата е газифицирана и се
отоплява локално с природен
газ.

Разпределението им за деня се
извършва
от
мед.
сестра
в
индивидуални пластмасови чашки. Не
се води приходно-разходна тетрадка
за лекарства и консумативи от
лекарствения
шкаф.
Препоръка:
Ежедневно да се води тетрадка за
раздадените
лекарства
на
потребителите като се вписва
наименование
на
лекарствения
продукт, дозировка и подпис на лице
от персонала, което е раздало
лекарствата. Да се води приходноразходна тетрадка за лекарства и
консумативи от лекарствения шкаф
като
се
отбелязва
име
на
потребителя, наименование и доза на
лекарствен продукт, повод за ползване
и подпис на отговорно лице.
От потребителите всички са младежи.
Имат ЕР на ТЕЛК. Най-чести
заболявания – умствена изостаналост и
аутизъм. Всички са поставени под пълно
запрещение. Настойник е управителят
на услугата. Таксите се изчисляват в
обединеното счетоводство на Община
Русе, а квитанциите се съхраняват от
управителя.
Обектът не е регистриран по Закона за
храните.
Помещенията
за
приготвяне
и
предлагане на храни са в добро
хигиенно и техническо състояние.
Приготвянето и предлагането на
44
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Русе

ЦНСТ
Вяра

деца
и
младежи
с
увреждания

гр.
Русе,
ул.
„Будапеща
“ № 2а

гр.
Русе,
ул.
„Будапеща
“ № 2а

Двуетажна къща, масивна
постройка на два етажа. Има 2
дневни
стаи,
5
спални
помещения, 2 кабинета на
специалисти. И на двата етажа
има санитарни помещения,
съответно за потребители и
персонал. Помещенията са
оборудвани и обзаведени
според
спецификата
на
потребителите. Отоплението е
на газ.

14/13

храни е от детегледачките, които
обслужват
и
санитарните
мероприятия на потребителите,
както и хигиената на помещенията.
Не се съхранява информация за
приетите
храни. Не се спазват
изискванията на Закона за храните,
касаещи обучение на персонала и
работа по Система за управление на
безопасността на храните.
През 2016 г. има инцидент свързан със
стомашно-чревна инфекция на всички
потребители.
Препоръчва се да се обучи персонала
по СУБХ, да се предвиди лице, пряко и
единствено отговорно за приготвяне
и предлагане на храните. Да се
въведат и да се спазват процедури по
безопасна работа с храни. Да се
спазват условията за съхранение на
храните.
В центъра са настанени 11 деца и 2
младежи с ЕР на ТЕЛК, с диагноза –
ДЦП, епилепсия, синдром на Даун,
разстройство
на
поведението.
Персоналът се състои от управител,
възпитател и 7 детегледачки. Лични
лекари са д-р Орлин Кожухаров и д-р
Даринка Йорданова. Психиатричните
прегледи се извършват от д-р Бойко
Иванов и д-р Мечкунова. Провеждани
са
консулти
с
невролог
и
гастроентеролог.
Поради липса на
медицинско
лице,
предписаните
лекарствени продукти за ежедневен
прием
се
разпределят
от
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възпитателя
и
се
дават
от
детегледачките. Лекарствата за деня са
в пластмасови индивидуални чашки.
Има обособен шкаф за съхранението им,
но в момента се съхраняваха на
открит рафт в кабинета на
социалния работник. Не се води
тетрадката
с
раздадените
лекарствени продукти за ежедневен
прием. Не беше представена разходна
тетрадка за употребени лекарствени
продукти. Препоръка: Да се осигури
почасово присъствие на медицинска
сестра,
която
да
проследява
ежедневно здравния статус на
потребителите и оказва контрол
върху приема на лекарства и
санитарно- хигиенния режим като
води
съответна
документация.
Съхранението на лекарствата да се
извършва в заключен шкаф, обособен
за целта като се води приходноразходна тетрадка за лекарства и
консумативи.
3 от децата учат в ПУ „П. Берон“ – Русе,
1 младеж – ПГПТ „Атанас Ц. Буров“ по
машиностроене и 2 деца – в ПГО „Недка
Иван Лазарова“. 5 деца посещават
ДЦДУ и 1 младеж – ДЦДВУ.
Няма регистрация по Закона за храните.
Спазват се условията за приготвяне и
предлагане на храни. Водят се записи и
има разработени процедури за безопасна
работа с храни. Детегледачките в един
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и същ момент приготвят храни и са
отговорни за обгрижването на
децата, вкл. и санитарните им
потребности, както и поддържане на
хигиената на помещенията, което е
риск за безопасността на храните.
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Русе

Център за
настанява
не
от
семеен
тип
за
деца/младежи
с
увреждания,
с
потребност
от
постоянни
медицински грижи

целева
група
–
деца
и
младежи
с
увреждания
с
потребност
от
постоянни
медицински грижи

гр.
Русе,
ул. "Н. Й.
Вапцаров"
№ 20

гр.
Русе,
ул. "Н. Й.
Вапцаров"
№ 20

Част от сградата на ДМСГД с
помещения на четвъртия етаж,
Обща застроена площ 95 кв. м.
в североизточното крило.
Обособени са 4 спални
помещения, мебелирани и
оборудвани, всяко за по 2
потребители

8/7

Подобрява се качеството на живот на
децата и младежите със СОП и се
намаляват рисковете, водещи до
социално изключване и изолация.
Всички ученици в подлежаща за
училище възраст са обхванати и
посещават учебните заведения.
Осигурено е 24-часово медицинско
наблюдение от мед. сестра по график.
Персоналът се състои от 6 мед. сестри, 5
детегледачки и лекар – педиатър на
граждански договор за 3 часа дневно.
Обособени са манипулационна със
спешен шкаф и лекарски кабинет. Личен
лекар е д-р Христофор Георгиев.
Ежеседмично и при необходимост се
извършват прегледи от педиатър от
МБАЛ – Русе.
След проведени консулти с детски
гастроентеролог от гр. Варна д-р
Панчева са назначени индивидуални
диети. За децата с лицево-челюстни
деформации са насрочени дати за
оперативно
лечение.
Води
се
необходимата
медицинска
документация съгласно изискванията на
методичното указание на МЗ.
Управлението на услугата е възложено
47

на СНЦ „Еквилибриум“. Услугата се
ползва от 7 деца, по време на
посещението 1 дете беше настанено в
МБАЛ – Русе. Три от децата са с
лицево-челюстни малформации, при
всяко от тях на различен етап се
провеждат интервенции, хранят се без
сонди. Имат посещения и контакти с
близките си. Останалите 4 са с
увреждания, някои от тях са бивши
възпитаници на ДМСГД. Всички нямат
посещения и са вписани в регистъра за
международно осиновяване.
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Русе

ЦНСТ

мъже
и
жени
с
психични
разстройства

гр. Русе, ж.
к. Тракция,
бул.
„Тутракан“
№ 20

гр. Русе, ж.
к. Тракция,
бул.
„Тутракан“
№ 20

Помещенията, ползвани от 15/15
социалната услуга се намират
на трети етаж от монолитна
сграда, от която на другите два
етажа се помещават болнични
отделения. Помещенията са в
добро общо състояние и са
подходящо
мебелирани
за
функциите, които изпълняват.
Центърът разполага с четири
спални помещения, офис, зала
за
групови
занимания,
санитарни
помещения,
кухненски бокс и складове.
В сградата няма асансьор. В
СУ няма обособени помещения
за сушене на дрехите и в

Има регистрация по Закона за храните
на помещение за раздаване на храни.
Спазват се условията за предлагане на
храни, съобразно изискванията на
действащото законодателство.
Потребителите се обучават в дейности
от ежедневния живот, кулинарство,
трудотерапия.
Предоставя
им се
психиатрична и психологична помощ.
Всички имат здравни досиета
с
епикризи, ЕР на ТЕЛК, амбулаторни
листи, изследвания, рецептурни книжки.
В центъра работят психолог, психиатър,
болногледачи.
Капацитетът на услугата е запълнен.
Споделена
е
необходимост
от
осигуряване на нови легла. Храненето се
осъществява в помещение на етажа,
организирано за целта. Едно от
помещенията се ползва за сушилня. С
цел провеждане на дневни занимания и
48

спалните
помещения
бяха
поставени сгъваеми простири.
Храненето се осъществява в
малко помещение на две смени.
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Русе

ЦОП

деца
в
риск
и
техните
семейства
, приемни
семейства
, кандидат
осиновители

гр.
Русе,
бул.
„Липник“
№ 14

гр.
Русе,
бул.
„Липник“
№ 14

Бивша училищна сграда
105/105
Две спални със санитарен
възел, дневна, офис, 3 кабинета
на специалисти, „Синя стая”,
санитарно помещение; общи (с
ЦРДУ) за ползване помещения
– разливочна, физкултурен
салон, стая за групова работа и
срещи, учебна зала, кабинет за
индивидуална
работа,
специализиран тоалетен възел
за деца с увреждания, перални и
складови помещения, 4 офиса
за персонал

работа в малки групи е реорганизирана
залата на етажа. Не е класиран проект
за изграждане на асансьор до услугата.
Предвид
необходимостта
от
осигуряване на достъпна среда, Община
Русе ще кандидатства с проект при
откриване на схема по „Красива
България“.
Няма регистрация по Закона за храните.
Персоналът, пряко отговорен за работа с
храните
е
обучен,
спазват
се
процедурите по СУБХ.
Доставя се храна от одобрен по ЗХ
производител.
Доставчик на услугата е Сдружение с
нестопанска
цел
„Еквилибриум”.
Предлага се услуга в общността като
подкрепа на семейството „Спешен
прием”. Там работят 4 детегледачки и
мед. сестра. Обособен е здравен кабинет
с лекарствен шкаф. Всички деца имат
личен лекар. За децата с увреждания са
разработени
рехабилитационни
програми
с
кинезитерапевти.
Изградена е и се използва за срещи т.н.
„Синя стая”.
През м. 09 потребителите са 116. Към
момента на мониторинга екипът на ЦОП
е на обучение. По-голяма част от
потребителите са с направления от ДСП,
а останалите са самозаявили се. Много
от случаите са свързани с работа на
терен. Провежда се групова работа с
приемни
семейства
и
семейства
49

осиновители. Предстои посещение на
цирк на около 35 деца, ползващи
услугата. Организирано е провеждане на
хипотерапия в Конна база – Русе.
Дейностите, които ЦОП предоставя
предполагат динамична работа по
случаите, като в процеса на работа се
налага смяна на предоставяните услуги.
Динамиката
на
работата
е
предпоставка
за
професионален
бърнаут и напускане на служители.
Регистрирана разливочна по ЗХ. Работи
се по СУБХ.
Доставчика на храни – „Радилон” е
одобрен за дейността си по ЗХ.
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Русе

ЦОП

деца
в
риск
и
техните
семейства

гр.
Русе,
бул.
„Богдан
войвода“
№3

гр.
Русе,
бул.
„Богдан
войвода“
№3

Използва се триетажна сграда, 20/40
един от етажите е подземен. На
първия етаж е разположено
помещение за групови дейности
със самостоятелен вход и
санитарен възел. На втория
етаж са обособени
едно
помещение
за
групови
дейности, един консултативен,
два
работни
кабинета
и
помещение за индивидуална
работа. В подземния етаж е
обособено голямо помещение с
шумоизолация и вентилационна
система, предвидено за групови

Изготвена е оценка на потенциала на
всяко дете и се работи за задоволяване
на потребностите и запълване и
осмисляне на свободното време.
Не се предлагат медицински услуги.
Потребителите имат лични досиета, в
които е
вписано здравословното
състояние и медицинска документация
от личния лекар.
Потребителите са 40 на възраст 7-18 г.,
като 20 са насочени от ОЗД, 19 са
самозаявили се, а 1 потребител е
насочен
от
МКБППМН.
При
диагностициране се работи съвместно с
ДЮЦПЗ. Децата са с образователни и
поведенчески проблеми, а някои са
обект на МКБППМН. Обхванати са
ученици от няколко училища. Провежда
50

дейности.

се консултативна работа с родители и
учители, а след обяд – работа с децата.
Няколко от училищата са осигурили
помещения за работа на ЦОП на място.
Обучени са ученици, които да работят
като медиатори и същите се включват
като доброволци в работата на ЦОП.
През
лятото
са
организирани
разнообразни групови мероприятия.
Проведен е 4-дневен лагер в Узана,
съвместно с доброволци.
Не се извършва
предлагане на храни.
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Русе

ЦРДУ

деца
риск

в гр.
Русе,
бул.
„Липник“
№ 14

гр.
Русе,
бул.
„Липник“
№ 14

2 дневни, медицински кабинет, 15/9
работен
кабинет,
отделни
санитарни
помещения
за
потребители и персонал; общи
(с ЦОП) за ползване помещения
– разливочна, физкултурен
салон, стая за групова работа и
срещи, учебна зала, кабинет за
индивидуална
работа,
специализиран тоалетен възел
за деца с увреждания, перални и
складови помещения, 4 офиса
за персонал

приготвяне

и

Екипът работи по посока на групови и
индивидуални
действия
и
взаимодействия с учениците и техните
семейства за предотвратяване риска им
от отпадане от училище.
Осигурява се обяд, обезпаразитяване,
обличане, подготовка на уроците, и
различни развлекателни занимания.
Потребителите
имат
досиета
с
разработени
планове
за
грижи,
приложена информация за имунизации
и профилактични прегледи от личен
лекар. Медицинска сестра следи за
лична хигиена, хигиенни навици и
здравословно състояние.
Потребители на СУ са деца на възраст 618 г., към момента услугата се ползва от
9 деца. СУ е свързана с директна работа
с деца, провеждане на консултации и
занимания, задоволяване на битови и
51

образователни потребности, осигурени
са карти за пътуване на децата, а при
необходимост и за придружител. Част от
потребителите
са
на
ресурсно
подпомагане, а има и случаи на
младежи, обект на Пробационната
служба. През лятото работата е насочена
към наваксване на учебния материал, а
през учебната година се акцентира
върху подготовката на домашните
работи.
Регистрирана разливочна по ЗХ. Работи
се по СУБХ.
Доставчика на храни – „Радилон” е
одобрен за дейността си по ЗХ.
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Русе

ЦРДУ

деца
риск

в гр.
Русе,
ул.
„Битоля“
№ 1а

гр.
Русе,
ул.
„Битоля“
№ 1а

Две помещения и кухненски 25/18
блок. Добро състояние. В
процес на доизграждане на ново
помещение, като срокът на
завършване е бил м. 09.
Предвижда се до края на м. 10
да приключи. По този начин ще
се
обособят
две
големи
помещения,
съответно
за
хранене и самоподготовка.

Извънкласни
и
извънучилищни
дейности с децата за развиване на
творческите им възможности.
За децата се грижат двама възпитатели.
Всички деца имат избран личен лекар.
За всеки потребител е изготвен план за
действие, в който са вписани и здравни
потребности.
Потребители на услугата са ученици от
ОУ „Братя Миладинови”, ОУ „Ангел
Кънчев” и ПГО, живеещи повечето тях в
кв. „Тракцията”. В услугата идват след
приключване на учебните занятия,
обядват, извършват самоподготовка,
провеждат занимания. С децата работят
възпитател, психолог и социален
работник. Ремонтът е приключил и
дейностите се провеждат в две огромни
52

помещения, като децата се разделят в
две групи
при
провеждане на
самоподготовката
и
заниманията.
Всички потребители на услугата са
договор за ползване в срок от 1 год.
През ваканционния и летния период
децата са ангажирани от 8 до 17 часа.

48

Русе

Приют за Безнадзор
деца
-ни деца

гр.
Русе,
ул.
„Битоля“
№ 1а

гр.
Русе,
ул.
„Битоля“
№ 1а

Сграда на 2 етажа, със следните 15/7
помещения:
4
спални
помещения,
помещение
за
хранене,
2
санитарни
помещения, кухненски офис и
стая за възпитател. В приземния
етаж се намира перално
помещение,
сушилня
и
складово помещение.

Работи
се
за
подобряване
на
взаимодействието и комуникацията
между връстници.
Услугата се предоставя от ОС на БЧК.
Всяко
дете
има
личен
лекар,
включително и тези от други области.
Осигурена е и дентална помощ. За всеки
потребител е изготвен план за действие,
в който са вписани и здравни
потребности. В досиетата се съхраняват
личните здравно-профилактични карти
и други медицински документи на
детето.
При посещението в услугата бяха 7
деца, ученици, съответно 1 – в ПГО, 2 в
ПУ,
останалите
в
ОУ
„Братя
Миладинови”.
Настаняването
се
извършва от ОЗД за срок от 6 месеца,
като през този период се работи за
реинтеграция в биологично семейство,
настаняване при близки или ЦНСТ.
Децата има дневен режим, който
включва самоподготовка, свободно
време, занимания. Децата редовно
посещават
театър,
работят
в
организираните работилници в МОЛ-а.
През ваканцията са участвали в летен
53

отдих в с. Шипково и в к.к. Албена. По
изготвен план за действие се провеждат
контакти с близки и гостувания.
Провеждат се съвместни срещи със
социален работник от ОЗД за обсъждане
плана за действие. В приюта работят 4
възпитатели, психолог и социален
работник. Храненето се осъществява
чрез кетъринг. При посещението беше
обсъден проблем на дете, което към
момента все още на беше тръгнало в
ПУ.
Регистрирана е разливочна по Закона за
храните. Работи в съответствие с
изискванията
на
действащото
законодателство в областта на храните.
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Русе

Приют за бездомни
лица
лица

гр. Русе, ж.
к. Тракция,
ул.
„Тракцията
“ № 25

гр. Русе, ж.
к. Тракция,
ул.
„Тракцията
“ № 25

Спални помещения – 14, 60/57
обзаведени с гардероб, легла и
нощни шкафчета. Една голяма
спалня с 8 легла, 4 с по 3 легла,
7 с по 4 легла, 2 с по 6 легла и
обособен изолатор с 2 легла.
Санитарни помещения 5 броя,
включващи умивалници, баня и
тоалетни. Три офис помещения
за
административна
и
организационна дейност. Зала
за спорт и рехабилитация.
Медицински кабинет. Зала за
обучение и арттерапия. Дворно

Реализира политиката на общината за
превенция на отклоняващо се поведение
и подкрепа на деца в риск и техните
семейства.
В медицинския кабинет работи мед.
фелдшер на пълно работно време.
Кабинетът е оборудван с кушетка,
спешен шкаф, апарат за кръвно
налягане.
За всеки потребител е
изготвен план за здравни грижи. Водят
се здравни досиета. Текущите прегледи
се вписват в амбулаторен журнал.
Повечето от потребителите нямат
личен лекар, при някои липсват лични
документи, което създава затруднения
при необходимост от специализирани
медицински прегледи и изследвания при
подготовка на документи за ТЕЛК и
54

място за трудотерапия
градина за зеленчуци.

с

настаняване в социални заведения за
възрастни.
За трите свободни места ще бъдат
издадени заповеди от ДСП – Русе.
Коментирана беше необходимостта от
работа с част от потребителите за
период по-дълъг от 3 месеца. Осигурява
се хранене, като за целта се привличат
дарения и се използват зеленчуци,
собствено производство. За част от
настанените услугата се превръща в
дом, а други я напускат веднага след
като се възстановят след заболяване или
след като получат минимален пакет
услуги. Част от потребителите ползват и
почасови услуги в ЦСРИ. Поради
ограничения бюджет екипът среща
трудности за осигуряване на прегледи
при лекари – специалисти, провеждане
на
изследвания,
изготвяне
на
необходими документи за настаняване
в институции.
Регистрирана е кухня по Закона за
храните. Работи в съответствие с
изискванията
на
действащото
законодателство в областта на храните.
Действащата в момента методика,
регламентираща дейността на СУ не
позволява адекватен отговор на
потребностите на потребителите,
най-вече през зимата. Даден беше за
пример мъж в инвалидна количка, който
не би могъл да оцелее на улицата при
55
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Русе

ДЦДУ

деца
с гр.
Русе,
уврежда- ул.
ния
„Байкал“
№ 10а

гр.
Русе,
ул.
„Байкал“
№ 10а

Двуетажна сграда с прилежащ 30/34
двор, във фоайето на която е
обособен
приемноадминистративен сектор. Има
три входа, с приспособени
широки двойни врати, рампи и
парапети. Разполага с асансьор.
Хранителният сектор се намира
на приземния етаж. На първия
етаж има оборудвана зала по
кинезитерапия, санитарен възел
и
мокро
помещение
с
тангентор, зала за учебнозанимателна дейност, кабинет
по арттерапия, кабинет за
индивидуална
работа
с
психолог
и
кабинет
по
логопедична терапия. На втория
етаж е разположен стационарен
леглови сектор, медицински
център,
допълнителни
административни кабинети за
персонала.

зимни условия, а липсва подходяща СУ,
към която да бъде насочен. Липсват
средства
за
осигуряване
на
разнообразно хранене, което е веднъж
на ден.
Потребители са деца от 2 г. до 17 г. с
ДЦП, аутизъм, говорни дефицити,
умствена изостаналост на почасова,
полудневна и дневна грижа. Същите са с
ЕР на ТЕЛК или удостоверения от
ДЮЦПЗ. Създадени са много добри
условия и е налице необходимият брой
специалисти
(логопед,
психолог,
кинезитерапевт,
арттерапевт
и
музикотерапевт) за полагане грижи,
свързани с подобряване здравословното
състояние на децата с увреждания.
Салонът по ЛФК е добре оборудван.
Средата е достъпна за инвалидни
колички.
Управителката на услугата сподели, че
се наблюдава тенденция за понижаване
на възрастта на децата с проблеми.
Потребителите продължително ползват
СУ.
Провеждат
се
съвместни
мероприятия с деца и родители.
Обособени са два къта за деца с
аутизъм, в които липсват външни
стимули за разсейване на вниманието.
През лятото са ходили на лагер във
Вонеща вода за 4 дена.
Регистрирана разливочна по Закона за
храните. Работи в съответствие с
изискванията
на
действащото
56
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Русе

КЦ

Лица
деца

и гр.
Русе,
ул. „Драган
Цанков“ №
17

гр.
Русе,
ул. „Драган
Цанков“ №
17

8/6

законодателство в областта на храните.
За лицата от други населени места се
осигурява временен избор на личен
лекар. В плановете за грижи са
включени и здравни потребности –
консулти със специалисти, подготовка
на документи за явяване на ТЕЛК.
Към момента в СУ са 1 майка с 2 деца и
1 жена, преживели домашно насилие
или са жертви на трафик. Има
възможност за приемане на деца без
майки, но ако са над 16-годишна
възраст. СУ се предоставя краткосрочно
– 3 мес. и дългосрочно – 6 мес.
Потребителите сами приготвят храната
си по предварително изготвено меню.
Има
и
кетъринг.
Потребителите
получават помощ при намиране на
работа, водене на съдебни дела,
намиране на квартира.
Регистрирана разливочна по Закона за
храните. Работи в съответствие с
изискванията
на
действащото
законодателство в областта на храните.
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Русе

ЦСРИ

Лица
с гр. Русе, ж. гр. Русе, ж. Сграда с три помещения и обща 30/30
психични к. Тракция, к. Тракция, площ 241 кв. м. Съответно –
уврежда- бул.
бул.
клубна
зала,
кабинет
за

Беше споделен проблем, свързан с
необходимостта от продължаване
работата по случаите понякога с
години. Липсва СУ, към която
напусналите Кризисния център, да
бъдат насочени.
Предоставя
се
качествена
специализирана
психиатрична
и
психологична помощ.
За всеки
57

ния
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Русе

ДЦДУ

Деца
с
увреждания от 0
до 18 год.

„Тутракан“
№ 20

гр.
Русе,
ул. „Н. Й.
Вапцаров“
№ 20

„Тутракан“
№ 20

гр.
Русе,
ул. „Н. Й.
Вапцаров“
№ 20

психологическо консултиране и
административни
дейности,
кухненски бокс с трапезария.
Сградата има нужда от
основен
ремонт.
За
терапевтичните дейности
се
използват и две ателиета за
трудова терапия към ЦПЗ. В
сградата се извършва ремонт –
поставя се нова дограма.

Част от сградата с помещения 20/21
на първия етаж, с обща
застроена площ 335 кв. м. и
помещения на третия етаж, с
обща застроена площ 178 кв. м.
в североизточното крило.

потребител е изготвен план за здравни
грижи. Водят се здравни досиета с
необходимата
медицинска
документация.
През месец август са обслужени 38
лица. При посещението се провежда
репетиция на певческа група с цел
участие в конкурс в гр. Търговище.
Изградено е ново покритие на подхода
към сградата.
Регистрирана разливочна по Закона за
храните. Работи в съответствие с
изискванията
на
действащото
законодателство в областта на храните.
В
Центъра
работят
психолози,
кинезитерапевт, ерготерапевт, социален
работник, логопед, мед. сестра и
специален педагог. Потребители на
услугата са деца с ДЦП,
с
изоставане
в
психомоторното
развитие, аутистични прояви и зрителни
нарушения. Здравословното състояние
на децата се проследява периодично от
педиатър. За всяко дете е разработен
план за действие с насочени дейности и
обучение на родителите. Постигнатите
резултати се отбелязват в тримесечни
доклади.
Към момента услугата се ползва от 21
деца, на които се предоставя почасова,
полудневна
и
дневна
грижа.
Преобладават децата до 10 г. възраст,
като най-малкото е на 1 г. 3 мес. С
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децата се извършва терапевтична работа
от
ерготерапевт,
кинезитерапевт,
логопед, в екипа са включени и
социален работник и мед. сестра.
Всички потребители са с направление от
ОЗД.
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Сливо
поле

ДЦДМУ

Деца
и
младежи
с
увреждания

гр. Сливо
поле,
ул.
„Христо
Ботев“ № 1

гр. Сливо
поле,
ул.
„Христо
Ботев“ № 1

20/21

Работи с регистрация по Закона за
храните за разливочна. Работи в
съответствие с изискванията на ЗХ.
Потребители на услугата (почасова и
дневна) са 21 деца от 7 г. до 17 г. с ДЦП,
аутизъм, говорни дефекти, умствена
изостаналост. От тях 7 са с ЕР на ТЕЛК,
останалите
са
насочени
от
специализирана педиатрична ЛКК към
МЦ „Медик консулт” ЕООД. Всички
потребители
имат
личен
лекар.
Разработени са индивидуални планове
за грижа със здравни потребности,
които се актуализират на шестмесечие.
В персонала са включени ерготерапевти,
възпитатели,
логопед,
психолог,
социален работник и трудотерапевт.
В досието се съхраняват амб. листи от
профилактични прегледи и консулти със
специалисти.
При посещението в СУ бяха 9 деца.
Всички са ученици, предимно от СОУ –
гр. Сливо поле и ОУ – с. Г. Враново.
Услугата е и мобилна и по график се
обхващат деца и от с. Ряхово, с. Бабово,
с. Бръшлян, с. Стамболово, с. Кошарна и
с. Г. Враново. Всички потребители са с
направления, редовно на всеки три
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месеца се изготвят доклади
предоставянето на услугата.

55

Сливо
поле

ЦСРИ

мъже
и
жени
с
физическ
и
увреждания

с. Ряхово,
ул. „Бачо
Киро“ №
2а

с. Ряхово,
ул. „Бачо
Киро“ №
2а

Две дневни, две зали за 35/42
контакти, кухня, ателие, зала за
физиотерапия, зала за лечебна
физкултура, лекарски кабинет,
две
административни
помещения, три тоалетни и
една баня. Центъра е много
добре оборудван с изграден
външен асансьор и достъпна
среда. Много добро техническо
състояние.

за

Работи с регистрация по Закона за
храните за разливочна в съответствие с
изискванията на ЗХ. Храната се доставя
от Соц. патронаж – Сливо поле.
Почасова услуга за лица от 40-80 г. с ЕР
на ТЕЛК. Персоналът се състои от
медицинска
сестра,
арттерапевт,
трудотерапевт,
социален работник,
психолог,
рехабилитатор,
санитар,
шофьор/огняр. Разполагат с добре
оборудван салон по лечебна физкултура
и с физиотерапевтична апаратура.
Кинезитерапевт работи в салона и
отразява
в
специални
карти
предварително назначените процедури и
ЛФК от лекар специалист по Физикална
медицина
и
рехабилитация.
Медицинското обслужване е от ОПЛ.
Услугата се ползва почасово от 42
потребители – жени. При посещението в
СУ бяха 15 лица, а преди обяд 10 лица
са провели физиотерапия. От м. юли СУ
има
специализиран
транспорт.
Потребителите
са
ангажирани
в
различни дейности – готварство, арт
терапия, градина, редовно посещават
театрални
постановки
и
др.
мероприятия, през лятото групово са
били на санаториално лечение в Трявна
и Приморско, били са на екскурзия до
Мадара и гр. Балчик.
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56

Ветово

ЦОП

Деца
и гр. Ветово,
техните
ул. Дунав
семейства № 3

20/18

Няма регистрация по ЗХ. Има условия
за безопасна работа с храни и се
приготвят и предлагат такива от и за
потребителите.
Почасова услуга за деца от 7 до 15 г.
отпаднали или застрашени от отпадане
от училище, непълнолетни майки. В
ЦОП
работят
педагог,
социален
работник, педагог. Извършват се
домашни
посещения
на
всички
потребители, провеждат се консултации
с родителите. Всички деца имат личен
лекар – д-р Андрей Бояджиев. В
досиетата се съхранява план за действие
със здравни потребности, но не са
приложени медицински документи
(амб. лист от профилактичен преглед
или
от
педиатър)
относно
актуалното здравословно състояние
на детето.
Препоръка: Да се изисква и съхранява
в досието копие от годишен
профилактичен
преглед,
а
при
наличие на хронично заболяване
(бронхиална астма, диабет и др.) и
актуална мед. документация за
състоянието на детето.
При посещението в СУ нямаше
потребители. Управителят поясни, че
децата са на задължителна занималня до
пети клас включително. Идват в СУ
след 15 часа. Беше споделено, че няма
диалог с училищното ръководство, няма
постъпили заявки от училище. Предстои
да се реализира проект на училището.
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Потребителите на СУ са самозаявили
се, без направление от ОЗД, което
прави невъзможно екипната работа по
случаите.
През
лятото
е
бил
организиран летен отдих. Бяха обсъдени
проблеми, свързани с ранно напускане
на
училище
и
отпадане
от
образователната
система,
неграмотността
най-вече
при
момичетата, ранните съжителства и
годежи в ромската общност.
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Русе

Русе

ЗМБ

ДЦДУ

двойка
майкадете,
в
която
детето е в
риск
от
институционализация

гр.
Русе,
ул. „Н. Й.
Вапцаров“
№ 20

гр.
Русе,
ул. „Н. Й.
Вапцаров“
№ 20

Част от сградата на бившия 4/0
ДМСГД.
Извършено
е
вътрешно
преустройство,
обособени
са
помещения,
подходящи за децата от
целевата група. Има изградена
достъпна среда и в сградата има
асансьор. Налице са достатъчен
брой функционални и общи
помещения за потребителите на
услугата и персонала, както и за
администрирането й. Поставени
са
указателни
табели.
Осигурено е отопление с
локално парно на природен газ.
Деца от 0- гр.
Русе, гр.
Русе, Част от сградата на бившия 20/20
18 г. с ул. „Н. Й. ул. „Н. Й. ДМСГД.
Извършено
е
уврежда- Вапцаров“ Вапцаров“ вътрешно
преустройство,
ния
№ 20
№ 20
обособени
са
помещения,
подходящи за децата от
целевата група. Има изградена
достъпна среда и в сградата има
асансьор. Налице са достатъчен

Няма приготвяне и предлагане на храни.
Създадени са много добри битови
условия.
От м. септември
потребители.

в

СУ

няма

Работи с регистрация по Закона за
храните. Храната се доставя от ДМК
Русе.

Потребители на услугата са деца с ДЦП,
с
изоставане
в
психомоторното
развитие, аутистични прояви и зрителни
нарушения. Всяко дете има избран
личен лекар. Здравословното състояние
на децата се проследява периодично от
педиатър. За всяко дете е разработен
план за действие с насочени дейности и
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брой функционални и общи
помещения за потребителите на
услугата и персонала, както и за
администрирането й. Поставени
са
указателни
табели.
Осигурено е отопление с
локално парно на природен газ.

обучение на родителите.
Работи в съответствие с изискванията на
Закона за храните.
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