
КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ 

УСЛУГИ



“Душевния живот на едно дете е нещо вълшебно и която и
негова точка да вземем, той ни запленява. Може би най-
значимият факт се състои в това, че ние сме принудени да
проследим цялостната история на живота на детето, ако
желаем да разберем определено отделно събитие. Всяко
действие като че ли отразява живота и личността на детето
в неговата цялост и следователно без да познаваме този
невидим фон, не бихме могли да го разберем. Този феномен
ние наричаме единство на личността. Развитието на това
единство - координацията на действията и проявите по
определен образец, започва от най-ранно детство.
Изискванията, които поставя животът, заставя детето да
уеднаквява реакциите си и този уеднаквен начин на
реагиране в определени ситуации не само оформя детския,
характер, но и индивидуализира всички действия на детето
и ги различава от подобни действия при другите деца.

Алфред Адлер 





Социалните услуги от резидентен тип и специализираните
институции, на територията на община Павликени са oбединени в
Комплекс за социални услуги и включват:

 Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с
увреждания, с адрес гр. Павликени, ул. „Л. Каравелов“ № 31, с
капацитет 9;

 Дневен център за деца и младежи с увреждания, с адрес ул. „Л.
Каравелов“ № 31, с капацитет 15;

 Център за обществена подкрепа, с адрес ул. „Л. Каравелов“ № 31,
с капацитет 40;

 Дом за деца с умствена изостаналост с. Михалци, с капацитет от
01.04.2015 г. – 25;

 Дом за стари хора с. Карайсен, с капацитет 35.





По проект „Разкриване и предоставяне на резидентни
и съпътсващи услуги в община Павликени“, бяха открити
още четири социални услуги, с които социалните услуги в
община Павликени стават общо девет:

 Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи
от ДДЛРГ, с адрес ул. „Страцин“ № 2 Г, с капацитет
12+2;

 Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с
увреждания, с адрес гр. Павликени, ул. „Л. Каравелов“ №
33, с капацитет 12 +2;

 Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи
от ДДЛРГ, с адрес ул. „Страцин“ 2 В;

 Център за социална рехабилитация и интеграция, с адрес
ул. „Л. Каравелов“ № 31.

От 01.11.2015 г., услугите ще премината в държавно
делегирани дейности.













С Центровете за настаняване от семеен тип 
продължава деинституционализацията на деца и 

младежи с увреждания и на деца и младежи от Домове 
за деца лишени от родителска грижа.

Към момента са настанени 42 деца, от които 20 деца
от Дома за деца с умствена изостаналост с. Михалци, 12
деца от ДДЛРГ с. Страхилово, 5 деца от ДДЛРГ с.
Балван, 3 деца от ДДЛРГ с. Страхилово. Настанени са 3
деца от общността по спешност.













По проект „Разкриване и предоставяне на

резидентни и съпътсващи услуги в община Павликени“,

беше открит, като съпътстваща услуга на ЦНСТ- тата,

Център за социална рехабилитация и интеграция.

Към момента той работи с 42 потребители, като

дейността му е свързана с предоставянето на

рехабилитация и кинезитерапия, психологическо

консултиране и терапия, логопедични услуги, социално-

правни консултации, образователно и професионално

обучение и ориентиране, както на децата и младежите от

Центровете за настаняване от семеен тип, така и за

всички нуждаещи деца и младежи от общността.











Социалните услуги в Центровете за настаняване от
семеен тип и Центъра за социална рехабилитация и
интеграция се предоставят от специалисти, като
психолози, педагози, логопеди, рехабилитатори,
трудотерапевти, социални работници, медицински
персонал и помощен персонал. Децата се адаптират
много добре, общността ги приема, има желаещи за
доброволци, които да помагат в отглеждането и
адаптацията им. Всички деца са записани в подходящи
училища в гр. Павликени, където са приети много добре
от другите ученици, правят акции за събиране на дрехи,
обувки, играчки, които радват децата.

Осигурено е уютно, сигурно и безопасно място за
живот при условия наподобяващи семейните, в които
децата и младежите да израстват и развиват пълноценно
своите възможности, което ще им даде възможност за
включването им в живота на местната общност.





 Център за обществена подкрепа. Комплекс от социални

услуги, предоставяни в общността, предназначени за деца

и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на

деца и настаняването им в специализирани институции,

превенция на насилието и отпадане от училище,

деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение

в умения за самостоятелен живот и социална интеграция

на деца от институции, консултиране и подкрепа на

семейства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на

приемни родители и осиновители, консултиране и

подкрепа на деца в процеса на обучение, консултиране и

подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви.





 Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания
при Комплекс за социални услуги към Община Павликени. Това е
социална услуга от резидентен тип, която предоставя в среда, близка
до семейната, условия за пълноценното израстване и развитие на
деца, лишени от родителска грижа, за които към момента на
настаняване в него са изчерпани възможностите за връщане в
биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или в
приемно семейство, или осиновяване. Същият е един от първите в
страната и съществува от 02. 06. 2009 г., капацитет му е 9 деца.





 Дневен център за деца с увреждания. Той е

с капацитет 15 потребители. Същият обслужва

две общини и броят на децата годишно е 40.

Услугата дава възможност за почасова грижа,

като така могат повече деца да ползват услугата.





Всеки от специалистите работи с деца, които

са насочени с Направление конкретно за

определената услуга, но при обследване и

преценка на специалиста се оказва и

допълнителна подкрепа, съгласувана с

родителите.





Възпитателите и аналитичните специалисти
организират дневния режим и цялостната
корекционно - компенсаторна работа с децата,
изработва се, и се работи по годишен план.

Изработват се индивидуални планове за
работа съобразно потенциала и индивидуалните
особености на всяко дете, като се отчитат
резултатите от извършените дейности.











 Дом за деца с умствена изостаналост с. 

Михалци.



Мултидисциплинарен екип от

 соц. работник,

 учител,

 психолог

 рехабилитатор,

 мед. сестра,

се грижат, отглеждат и възпитават с голяма любов от целия
персонал, деца с увреждания. Тези деца смятат персонала на
дома за свое семейство, макар по различно от нормалните,
но когато някое дете бъде осиновено, те тъгуват дълго защо
това не се случва и на тях... Вече това е възможно,
благодарение на Визия за деинституционализацията в
България. До момента за изведени и настанени в ЦНСТ-та
38 деца. До края на 2015 г. се предвижда Домът да бъде
закрит.









Дом за стари хора с. Карайсен, с капацитет 35.
Специализирана институция, предоставяща комплекс от
социални услуги на лица, навършили възрастта за
придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и
възраст съгласно Кодекса за социално осигуряване,
включително на онези от тях, които имат процент
намалена работоспособност, установен с експертно
решение на ТЕЛК. За тях ние сме тяхното семейство, а
децата приемат като внуци, на които правят подъръци за
празниците, а те им се отблагодаряват с песни и танци.





.




