


Дом за деца, лишени от родителски грижи             
„Пеню и Мария Велкови”, гр. Велико Търново

Дом за деца „Христо Смирненски”, с. Балван



 Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи 
без увреждания – ул. „Н. Габровски“ №49

 Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи 
без увреждания I и II – ул. „Цветарска“ №14



 Кризисен център за деца жертви на трафик и пострадали от 
насилие, с. Балван

 Дневен център за деца с увреждания „Дъга“

 Център за обществена подкрепа към „SOS Детски селища 
България“





ЦНСТ за деца/младежи без увреждания – ул. „Ильо войвода“ №4 

Целева група: деца от 14 до 18-годишна възраст
Капацитет: 15 потребители
Дейности:
 Осигуряване на подслон, който гарантира здравословна среда на живот 

и зачита потребността от лично пространство;
 Осигуряване на балансирано и здравословно хранене;
 Осигуряване на достъп до здравни грижи;
 Осигуряване на психологична подкрепа съобразно индивидуалните 

потребности на потребителите;
 Работа с биологичното семейство на детето и поддържане на контакта с 

него, когато е в негов интерес;
 Подкрепа на децата/младежите за придобиване на знания, развиване 

на умения и готовност за самостоятелен и независим живот.

Сдружение „SOS Детски селища България“ е доставчик на социалната 
услуга от 01.09.2010 г.



ЦНСТ за деца/младежи без увреждания – ул. „Охрид“№4 

Целева група: деца от 14 до 18-годишна възраст
Капацитет: 15 потребители
Дейности:
 Осигуряване на подслон, който гарантира здравословна среда на 

живот и зачита потребността от лично пространство;
 Осигуряване на балансирано и здравословно хранене;
 Осигуряване на достъп до здравни грижи;
 Осигуряване на психологична подкрепа съобразно индивидуалните 

потребности на потребителите;
 Работа с биологичното семейство на детето и поддържане на контакта 

с него, когато е в негов интерес;
 Подкрепа на децата/младежите за придобиване на знания, развиване 

на умения и готовност за самостоятелен и независим живот

Сдружение „SOS Детски селища България“ е доставчик на социалната 
услуга от 01.09.2010 г.



ЦНСТ за деца/младежи без увреждания – ул. „Л. Каравелов“ №26 

Целева група: деца от 5 до 13 годишна възраст

Капацитет: 8 потребители (4 момчета и 4 момичета)

Дейности:

 Осигуряване на подслон, който гарантира здравословна среда 
на живот и зачита потребността от лично пространство;

 Осигуряване на балансирано и здравословно хранене;

 Осигуряване на достъп до здравни грижи;

 Осигуряване на психологична подкрепа съобразно 
индивидуалните потребности на всяко дете;

 Работа с биологичното семейство на детето и поддържане на 
контакта с него, когато е в негов интерес.

Сдружение„SOS Детски селища България“ е доставчик на 
социалната услуга от 01.09.2009 г.



Наблюдавано жилище за младежи в риск – ул. „К. Паница“ №6

Целева група

 Младежи от 18 до 25 години, напускащи специализирани институции;

 Младежи от 18 до 25 години в риск от общността.

Капацитет: 4 потребители

Дейности:

 Осигуряване на временно място за живеене и подкрепа на младежите в 
прехода към самостоятелен живот за срок до една година;

 Помощ и съдействие при търсене и намиране на работа;

 Социално и психологическо консултиране;

 Подкрепа за разширяване на социалната мрежа на младежите.

Фондация МСС- България е доставчик на социалната услуга от 01.01.2011 г.



Център за обществена подкрепа

Целева група:
 деца и семейства в риск от общността на територията на Община Велико 

Търново 
 деца и младежи настанени в специализирани институции за деца; 
 кандидати за приемни семейства; 
 утвърдени приемни семейства с настанени деца; 
 кандидат-осиновители и семейства на осиновители в следосиновителен период.
Капацитет: 60 потребители
Дейности:
 Психологическо консултиране и подкрепа на деца;
 Оказване на педагогическа подкрепа на деца, които срещат трудности в 

училище;
 Обучение на кандидати за приемни семейства и подкрепа на одобрени такива с 

настанени деца;
 Услуги по осиновяване;
 Мобилна социална работа;
 Информиране, консултиране и оказване на подкрепа на семейства.
Фондация МСС- България е доставчик на социалната услуга от 01.01.2011 г.



Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи

Целева група:

 деца на възраст от 3 до 18 години с различни по вид и степен увреждания;

 деца с увреждания на възраст от 7 до 18 години, настанени в 
специализирани институции или други резидентни услуги;

 младежи до 25 години с различни по вид и степен увреждания.

Капацитет: 40 потребители

Дейности: 

 Индивидуална и групова работа, насочена към улесняване социалното 
включване на детето и/или младежа;

 Рехабилитация и терапия;

 Арттерапия и трудотерапия;

 Информиране и консултиране на родителите на децата с увреждания.

Фондация МСС- България е доставчик на социалната услуга от 01.01.2011 г.





 Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, 
с. Церова кория

 Дом за възрастни хора с умствена изостаналост  
„Св. Йоан Търновски”, с. Пчелище



 Защитено жилище за хора с умствена изостаналост I и II, 
гр. Дебелец

 Защитено жилище за хора с умствена изостаналост,             
с. Пчелище

 Защитено жилище за хора с умствена изостаналост I и II, 
с. Церова кория

 Преходно жилище за лица с умствена изостаналост 
„Надежда”, с. Церова кория



 Център за социална рехабилитация и интеграция за лица над 
18  години с психични разстройства и лица с интелектуални 
затруднения

 Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни 
и лица с увреждания над 18  години



Социални услуги за хора с увреждания, 
предоставени за управление на 

външен доставчик



Защитено жилище за хора с психични разстройства, с. Церова 
кория

Целева група: лица над 18 години с психични разстройства

Капацитет: 10 потребители

Дейности:

 Създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна 
защита и социална интеграция на хора с психични разстройства;

 Осъществяване на дейности за постигане на социално включване 
и възстановяване на изгубените социални умения и навици;

 Осигуряване на пълноценен и самостоятелен начин на живот в 
подходяща среда, близка до семейната, с възможност за изява и 
подкрепа от специалисти.

Държавна психиатрична болница е доставчик на социалната услуга 
от 01.10.2011 г.



Дневен център за възрастни хора с увреждания, с. Вонеща вода

Целева група: лица над 18 години с увреждания

Капацитет: 25 потребители

Дейности:

 здравни грижи

 лечебна физкултура

 образователни услуги, информация и социална рехабилитация

 трудотерапия

 психологическо консултиране

 организация на свободното време и лични контакти

 иновативна социална услуга СП „Ателие за пачуърк”

Фондация „ Милениум“е доставчик на социалната услуга от 01.09.2010 г.



Дневен център за стари хора

Целева група: лица в пенсионна възраст

Капацитет: 30 лица 

Дейности: 

 административни услуги;

 социално консултиране;

 психологическа консултация;

 трудотерапия;

 рехабилитация;

 медицински услуги;

 занимания по интереси.

Сдружение „ Център за социални и здравни грижи“ е доставчик 
на социалната услуга от 01.05.2012 г.



Дом за стари хора „Венета Ботева”, гр. Велико 
Търново  

Дом за стари хора „Св. Иван Рилски”, с. Балван



 Домашен социален патронаж – база гр. Дебелец и два 
филиала в с. Ново село и с. Балван 

 Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален 
патронаж – Велико Търново

 34 Клуба на пенсионера и инвалида

 19 Центъра за работа с деца и младежи



Проект  „Подкрепа за достоен живот“ по ОП РЧР 

Проект „За по-добър живот“ по ОП РЧР

Проект „И аз имам семейство“  по ОП РЧР

Проект „Инвестиция в ранното детство гаранция 

за благосъстоянието на децата в община Велико 

Търново“

Програма на УНИЦЕФ „Работилница за родители -
да пораснем заедно“



 Социално предприятие „Работилница на мечтите“, 
създадено по проект „Работилница на мечтите” – шанс за 
защитена заетост и социално включване в общността, 
реализиран от Община Велико Търново в партньорство със 
Сдружение „Център за социални инициативи”. 




