ГР. РАДНЕВО
УЛ. ”ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА” №7

СПЕЦИАЛИЗИРАНА
ИНСТИТУЦИЯ
Предоставя социални услуги извън обичайната домашна среда на
лица, навършили възрастта за придобиване право на пенсия за
осигурителен стаж и възраст съгласно Кодекса за социално
осигуряване, включително онези от тях, които имат процент
намалена работоспособност, установен с експертно решение на
ТЕЛК, НЕЛК.

ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА
Домът за стари хора е разкрит през месец май 1995 г. Капацитет на
дома – шест човека. Разположен е на втория етаж в сградата на Домашен
социален патронаж.
Има обособени три двойни стаи, които са обзаведени с легла,
гардероб и шкафчета. В стаите има течаща вода.
Санитарен възел –
общ за стаите, баня – обща
за стаите.
На разположение на
домуващите е дневна с TV
и мека мебел, климатик;
столова с готварска печка и
хладилник.
За домуващите се
грижат
екипа
от
специалисти и обслужващ
персонал
на
Домашен
социален патронаж:
 Управител, социални работници, медицинска сестра, готвачи,
помощник готвачи, домакин-касиер, калкулант, шофьори и
санитарки.
 Персоналът е с необходимите образование и квалификация.

ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА
Предоставя следните услуги:
 битово устройване;
 ежедневно и основно почистване на стаите, дневна, столова и
санитарни помещения;
 пране на спално и лично бельо, гладене;
 всекидневно осигуряване на качествена здравословна храна
/закуска, обяд, вечеря/;
 съдействие за осигуряване на рехабилитационни потребности;
 съдействие за задоволяване на образователните потребности;
 организация на свободното време;
 осигуряване на възможност за посещение на екскурзии, честване
на празници и рождени дни;

 осигуряване на възможност за контакти със семейството,
приятелите, близки и други лица.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ
НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА
 молба-декларация по образец от лицето до директора на
Дирекция“ Социално подпомагане” по настоящ адрес;
 копие на документ за самоличност;
 медицинско удостоверение за общо здравословно състояние – по
образец;
 медицинско удостоверение за психичното състояние от лекарпсихиатър;
 медицинско удостоверение за чревно заразоносителство;
 медицинска бележка, че не е в контакт със заразно болни;
 копие от амбулаторен картон /при наличие/;
 две снимки;
 удостоверение за имотно състояние от звено „Местни данъци и
такси”;
 Удостоверение от Служба ”Вписвания” за извършени сделки с
недвижима собственост през последните пет години;
 експертно решение на ТЕЛК, НЕЛК /при наличие/;
 разпореждане на НОИ.
При необходимост се изискват и други документи.
След разглеждане на постъпилите документи и извършване на
социална оценка на потребностите на лицето от социална услуга се изготвя
доклад-предложение въз основа, на който директора на Дирекция
“Социално подпомагане” издава заповед за ползване на услугата.
Таксата за заплащане на услугата се определя по Тарифата за
социални услуги финансирани от републиканския бюджет

Допълнителна информация може да получите от:
Дирекция “Социално подпомагане” Раднево;
тел.: 0417/ 8 20 19
Домашен социален патронаж Раднево;
тел.: 0417/8 26 09, 8 30 47

