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Проект „Регионална мрежа за социална кохезия” (RN4SC), реф № 16.5.2.001,
е финансиран по Програмата INTERREG V-A Румъния–България.
Стойност на финансиране от ЕС: 295 676,57 евро.
Проектът се изпълнява от Свободен младежки център - Видин, България
(водещ партньор) в партньорство със сдружение Василиада - Крайова, Румъния.
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ОТ СЪСТАВИТЕЛИТЕ
Този сборник е продукт на проект „Регионална мрежа за социална кохезия”, осъществен в периода април 2017 – април 2019 г. от сдружение Свободен младежки център –
Видин, в партньорство с Асоциация „Василиада“, Крайова, Румъния, с подкрепата на
Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния - България. Проектът целеше чрез трансгранично консолидиране на ресурси, изграждане на капацитет
и публично-частно партньорство да се постигне по-висока ефективност на социалните
услуги за хората от българо-румънската гранична зона, изложени на риск от бедност
или социално изключване.
В сборника сме събрали информация и материали, разработени за целите на проекта, за
които считаме, че биха били полезни за българските специалисти в сферата на социалните услуги и биха подпомогнали трансграничното сътрудничество. На първо място това
е докладът от сравнителното проучване на системите за социални услуги в българо-румънския граничен район, който дава цялостна представа за тази сфера от двете страни
на границата, както и подобията и спецификите в конкретните държави. Следва базаданни на социални структури в румънската част на трансграничния регион, включваща
кратко представяне на доставчици и услуги, както и техни контактни данни. По този
начин се надяваме да помогнем на българските доставчици да намерят свои партньори.
В допълнение ще намерите също неофициален превод на Закон № 466 от 4 ноември
2004 г. относно статута на социалния работник в Румъния, който по мнението на много
от участващите в проекта специалисти е една добра практика, от която можем да се
поучим. Преводите на други румънски закони, касаещи сферата на социалните услуги,
карта на социалните услуги в трансграничния район, както и друга полезна информация
можете да намерите на сайта на проекта – www.rn4sc.eu.
Бихме искали да благодарим на Регионалните дирекции „Социално подпомагане“, Дирекциите „Социално подомагане“, общините и другите доставчици на социални услуги,
социалните работници и на всички други, които взеха участие в нашия проект, за техния
принос за тази кауза!
Екип на проект „Регионална мрежа за социална кохезия“
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СРАВНИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ
НА СИСТЕМИТЕ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
В БЪЛГАРО-РУМЪНСКИЯ ГРАНИЧЕН РАЙОН
ДОКЛАД

Цели и задачи
на проучването
Този доклад е резултат от проучване, направено в периода август - септември 2017
г. от смесен българо-румънски екип, в изпълнение на проект „Регионална мрежа
за социална кохезия”. Проектът е изпълняван от сдружение Свободен младежки
център, Видин, в партньорство със сдружение «Василиада», Крайова, Румъния, и
е финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество по INTERREG V-A Румъния-България.
Основните цели на проучването бяха да се
изследва и опише текущата ситуация на
полето на социалните услуги в граничните
области на българо-румънската граница,
което да послужи за информиране, обмяна на опит и основа за сътрудничество
между социални структури от двете страни на тази граница. Тук искаме да уточним, че под термина „социални услуги”
ще се ограничим до разбирането им като
„социална работа, насочена към подкрепа
на подпомаганите лица за осъществяване на ежедневните дейности и социално
включване”, както те са определени по
българското законодателство, а под „социални структури“ ще разбираме както
доставчици на социални услуги, така и
всякакви други организации и институции, имащи отношение към социалните
услуги, с административни, методически
и други функции.
Проучването няма амбицията да прави
оценка на ситуацията или по някакъв начин пряко да влияе на процеса на вземане

на решения, а по-скоро да облекчи професионалистите от двете страни в тяхната
ориентация в националните и регионалните специфики, както и в търсенето на
добри модели за подражание и на подходящи партньори. Всичко това се вписва в
стратегията на проект „Регионална мрежа
за социална кохезия“, насочена към подобряване на условията за едно по-ефективно трансгранично сътрудничество в тази
сфера.
Постигането на споменатата по-горе основна цел се преследваше с изпълнението на две задачи:
 проучване на социална политика, законодателство, приоритети и стратегии
за развитие (национални, регионални
и местни), на методологическа обезпеченост на системата и пр. чрез преглед
и анализ на публично достъпни документи;
 проучване на съществуващите социални услуги и социални структури в
целевата област и тяхното описание,
като по този начин да се създаде непосредствена представа за ситуацията в
конкретния район, да се направи „моментна снимка“ и да се идетифицират
добри практики.
С изпълнението на двете задачи се постига необходимата цялост, защото както политическите решения незадължително се
следват от конкретни практически действия, така и единствено при изследването
на терен, на ниво изпълнение, рискува
да не се види общата картина и очакваното й бъдещо развитие. Същевременно
проучването, особено по отношение на
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изпълнението на втората си задача, не
претендира за изчерпателност – пълното
описание на всички налични структури бе
лимитирано както от страна на ресурсите,
с които проектът разполага, така и от факта, че по самото си естество дейността
разчиташе на добрата воля и мотивация за
участие от страна на бенефициентите му,
а не на налагането на принуда по административен път.

Целеви район
Териториално проучването включи:
 от българска страна – областите Видин,
Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра и Добрич;
 от румънска страна – областите Мехединци, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Калараш и Констанца.

Европейска политика в
сферата на социалните
услуги
Преди да преминем към описанието на
спецификите по страни и райони, е добре
да се даде най-обща представа за контекста, в който се реализират социалните
реформи в двете страни, произтичащ от
европейската политика в тази област.
Спецификата на организацията и предоставянето на социалните услуги за всяка отделна държава се налага от редица
фактори – традиции, финансови възможности, демографски особености, народопсихология и т.н. В развитието им през XX
век, особено в страните от Източна Европа, съществен фактор бе също идеологията. Независимо от изходното състояние се
смята, че в тази област съществуват сходни проблеми в отделните държави членки
на ЕС.
Според Европейската комисия т.нар. социални услуги от общ интерес образуват

един от трите стълба на Европейския социален модел, играят основна роля в гарантирането на гражданския мир и икономиката на Европейския съюз, социалното
и териториалното сближаване. Социалните услуги от общ интерес са свързани
с достъпа до основни социални права за
постигането на социално сближаване и
се основават на солидарността. Европейската комисия посочва особената роля на
нестопански организации и на местните
власти в тази рамка. Социалните услуги
са предназначени да въведат ценности,
споделяни из цяла Европа, включващи
социална справедливост, равенство, солидарност и развиване на демокрацията и
свободата. Крайната им цел е защитата на
основните права на гражданите и зачитане на човешкото им достойнство.
Както е известно, присъединяването
на една страна към Европейския съюз е
предшествано от хармонизиране на законодателството с това на общността. За някои области обаче, какъвто е случаят със
сферата на социалните услуги, се счита,
че е неподходящо да се пристъпва към
унифициране, защото съществуват достатъчно специфики, които трябва да се имат
предвид. Според Европейската социална
харта държавите членки сами отговарят
за планирането, финансирането и реализирането на социалните и здравните си
политики, в това число и за модела на социалните си услуги. Въпреки националните правомощия в тази област европейските институции разглеждат темата за социалните услуги в рамките на многобройни
инициативи и насърчават взаимния обмен
на опит чрез така наречения отворен метод за координация. От голямо значение
в този процес е включването в него на социалните партньори и на структурите на
гражданското общество.
Отвореният метод за координация се основава на насоки, индикатори, препоръки и добри практики, а не на общо законодателство. При неспазването им няма
официални санкции. Очакването е, че
стремежът на страните да развиват все
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по-ефективни социални системи е достатъчна мотивация чрез подобен механизъм
да се постига единна политика, интеграция и кохезия.

 личен асистент;
 социален асистент;
 домашен помощник;
 домашен социален патронаж;

СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
В БЪЛГАРИЯ и румъния

 дневен център;
 център за социална рехабилитация и
интеграция;

1. Дефиниция
Според чл. 16 на Закона за социалното
подпомагане (основен закон в социалната
сфера в България) социалните услуги са
дейности в подкрепа на лицата за социално включване и самостоятелен начин
на живот, които се основават на социална работа и се предоставят в общността
и в специализирани институции. Законът
регламентира още, че те се предоставят
въз основа на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа и въз основа на
индивидуален план за подкрепа, съобразно желанието и личния избор на лицата.
Съгласно румънския закон № 292/2011
за социално подпомагане (чл. 27, ал. 1)
социалните услуги са дейност или набор
от дейности, предназначени да посрещнат социални, както и специални, индивидуални, семейни или групови потребности, с цел преодоляване на ситуации
на трудност, превенция и борба с риска
от социално изключване, насърчаване на
социалното приобщаване и повишаване на
качеството на живот.

2. Видове социални услуги
според законодателството
В България видовете социални услуги са
регламентирани в чл. 36 от Правилника за
прилагане на закона за социалното подпомагане. Те са разделени на два основни
типа: услуги, които се предоставят в общността, и такива, които се предоставят в
специализирани институции.
Социални услуги, които се предоставят в
общността, са:

 социална услуга - резидентен тип: център за настаняване от семеен тип; център за временно настаняване; кризисен
център; преходно жилище; защитено
жилище; наблюдавано жилище; приют;
 социален учебно-професионален център;
 звено „Майка и бебе“;
 център за обществена подкрепа;
 център за работа с деца на улицата;
 приемна грижа;
 обществени трапезарии.
Социални услуги, предоставяни в специализирани институции, са:
 домове за деца (за деца, лишени от родителска грижа, за деца с физически
увреждания; за деца с умствена изостаналост);
 домове за възрастни хора с увреждания
(за възрастни хора с умствена изостаналост; за възрастни хора с психични
разстройства; за възрастни хора с физически увреждания; за възрастни хора
със сетивни нарушения; за възрастни
хора с деменция);
 домове за стари хора.
С оглед на насърчаване на процеса на деинституционализация, за който ще стане
дума по-късно, социални услуги в специализираните институции се предоставят
след изчерпване на възможностите за
извършване на услуги в общността.
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Освен регламентираните законът предвижда възможността при необходимост и
съобразно потребностите на населението
на всяка община да се разкриват и други
видове социални услуги.
Изпълнителният директор на Агенцията
за социално подпомагане утвърждава методики и/или указания за работа по предоставяне на социални услуги. Тези методики са достъпни на сайта на Агенцията
(www.asp.government.bg).

 за стари хора,
 за жертви на домашно насилие,
 за бездомници,
 за хора с различни зависимости, като:
алкохол, наркотици, други токсични
вещества, интернет, хазарт и т.н.,
 за жертви на трафик на хора,
 за лица, лишени от свобода,

В Румъния услугите за социално подпомагане са делят на голямо разнообразие от
видове според класификационните критерии. Законът за социално подпомагане
определя класификацията на социалните
услуги въз основа на следните критерии:

 за лица, наказани с образователна
мярка или под надзора на пробационни
служби,

 цел на услугата;

 за дългосрочно безработни,

 категориите бенефициенти, към които
са адресирани;

 за подпомагане на зависимите от бенефициентите лица.

 режим на подпомагане, т.е. резидентен или нерезидентен;

Съгласно режима на подпомагане социалните услуги се класифицират на:

 място на предоставяне;

 определени или неопределени услуги
за настаняване: резидентни центрове,
защитени жилища, нощни приюти и
др.;

 правен статут на доставчика на социални услуги;
 режим на предоставяне.
Съгласно целта си социалните услуги се
класифицират на:
 помощни услуги за осигуряване на основните нужди на лицето,

 за хора с психични заболявания,
 за хора от изолирани общности,

 услуги без настаняване: дневни центрове, центрове и/или формирования
за домашна грижа, социални столове,
мобилни услуги за хранене, социална
линейка и др.

 услуги за лични грижи,

Според мястото на доставка се предоставят социални услуги:

 възстановяване/рехабилитация,

 в дома на бенефициента;

 социално интегриране/реинтегриране
и т.н.

 в дневни центрове;

Според категориите бенефициенти социалните услуги могат да бъдат класифицирани на:
 социални услуги за детето и/или семейството,

 в центрове с настаняване;
 в дома на лицето, предоставящо услугата;
 в общността.

 за хора с увреждания,
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3.	Кратко описание на
социалните услуги в
България

ната на жилищните помещения, обитавани от ползвателя; съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни
средства при ползватели с увреждане; битови услуги и др.

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА
Социални услуги, предоставени в общността, са услуги, предоставени в семейна или в близка до семейната среда,
в близост до приятели и роднини. Счита
се, че те са ключов фактор за ефективно
социално включване, борба с бедността и
участие в живота на обществото на всички
уязвими групи. През последните години
политиката в сферата на социалните услуги е насочена тъкмо към развитие на услуги в общността и в домашна среда, които да заменят институционалния модел на
грижа. Такива услуги са:
Личен асистент - лице, полагащо постоянни грижи за дете или възрастен с
трайно увреждане, или за тежко болен за
задоволяване на ежедневните му потребности.
Социален асистент - лице, предоставящо
комплекс от услуги, насочени към социална работа и консултации на потребителите и свързани със задоволяване на
потребностите от организация на свободното време и осъществяване на контакти.
Всеки социален асистент, нает на пълен
работен ден, обслужва двама или повече
преки потребители. Услугата „социален
асистент” може да бъде предоставяна и
на деца.
Домашен помощник - лице, предоставящо услуги в домашни условия, насочени
към поддържане на хигиената на обитаваното жилище, пазаруване и приготвяне на
храна, пране и други комунално-битови
дейности. Всеки домашен помощник, нает
на пълен работен ден, обслужва двама
или повече преки потребители.
Домашен социален патронаж - комплекс
от социални услуги, предоставяни по домовете, свързани с доставка на храна;
поддържане на личната хигиена и хигие-

Дневен център – комплекс от социални
услуги, които създават условия за цялостно обслужване на потребителите през
деня или седмично, свързани с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационните потребности, както и на
потребностите от организация на свободното време и личните контакти. В случаите, когато предоставянето на услугите е
седмично, обслужването на потребителите е от понеделник до петък. Потребителите се подпомагат от професионалисти с
цел социално включване и превенция на
настаняването им в специализирана институция. Услугата е профилирана в зависимост от възрастта на потребителите и
степента на увреждане. В Дневен център
за деца и/или младежи с увреждания се
настаняват деца и младежи с трайни увреждания, в Дневен център за деца и/или
младежи с тежки множествени увреждания - деца и младежи с над 90% вид и
степен на увреждане или трайно намалена работоспособност и в невъзможност за
самообслужване, в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания - пълнолетни
лица с трайни увреждания, а в Дневен
център за стари хора - лица, навършили
възрастта за пенсиониране. Капацитетът
на социалната услуга е обикновено 20-50
места, но в случая на деца и младежи с
тежки множествени увреждания е ограничен до 30 места.
Център за социална рехабилитация и
интеграция - форма на почасова подкрепа на пълнолетни лица, свързана с извършване на рехабилитация и социални и
психологически консултации, съдействие
за професионално ориентиране и реализация, възстановяване на умения за водене на самостоятелен живот, изготвяне и
осъществяване на индивидуални програми за социално включване, включително
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за хора със зависимости.
Център за настаняване от семеен тип
(ЦНСТ) - социална услуга от резидентен
тип, която предоставя жизнена среда за
различни видове потребители – деца със и
без увреждания, младежи (18-35 години)
с увреждания, възрастни (с физически
увреждания, психически разстройства,
умствена изостаналост, деменция) и стари хора. Центровете са профилирани по
вида потребители. Децата се настаняват
в ЦНСТ само в случай, че към момента
на настаняване в него са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и
роднини или приемно семейство. В центъра се създава среда, близка до семейната, получават необходимата им индивидуализирана грижа и подкрепа. Всички
категории потребители могат да ползват
услугата в комбинация с други социални,
здравни, образователни и други услуги и
в съответствие с потребностите им. Максималният капацитет на ЦНСТ е 15 потребители. Центровете за деца не се профилират по възраст на децата или видове и
степени на увреждания.
Център за временно настаняване - форма на социална услуга, предоставяна на
бездомни лица за срок не повече от 3 месеца в рамките на календарната година.
Центърът осигурява място за живеене,
съдействие за включване в курсове за
квалификация и преквалификация и други обучителни курсове и/или за намиране
на работа, както и за социалната адаптация на потребителите.
Кризисен център - комплекс от социални
услуги за пълнолетни лица, пострадали от
насилие, трафик или друга форма на експлоатация, които се предоставят за срок
до 6 месеца и са насочени към оказване
на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и правно
консултиране на потребителите или социално-психологическа помощ, когато се налага незабавна намеса, включително чрез
мобилни екипи за кризисна интервенция.

Когато лицето се придружава от дете и е
негов родител или настойник, детето се
настанява заедно с него.
Преходно жилище - форма на социална
услуга, профилирана за деца в риск или
за възрастни с увреждания. Преходното жилище за деца е услуга за деца от
15- до 18-годишна възраст, осигуряваща
настаняване на не повече от 8 деца като
мярка за закрила на детето и подкрепа от
специалисти за придобиване на знания и
практически умения за водене на относително самостоятелен начин на живот и
подготовката им за включване в живота
на общността. Услугите, предоставяни в
преходното жилище освен осигуряването
на подслон и хигиена, включват хранене
(включително с участие на клиентите в
приготвянето на храната), здравни грижи,
образователни услуги и информация, организиране на свободното време и личните контакти и пр. Преходното жилище за
възрастни е форма на социална услуга за
пълнолетни лица с увреждания, осигуряваща настаняване на не повече от 8 лица и
подкрепа от специалисти за придобиване
на практически умения за водене на самостоятелен начин на живот и подготовката им за включване в живота на общността.
Защитено жилище - форма на социална
услуга за пълнолетни лица, профилирана
за: лица с психични разстройства, умствена изостаналост или с физически увреждания, всичките с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над
50%, които, подпомагани от специалисти,
водят относително самостоятелен начин
на живот в среда, близка до семейната.
„Физическо увреждане“ е частична или
пълна загуба на фина или груба двигателна способност на части от тялото, водеща
до нарушена способност за придвижване,
самообслужване и/или социална адаптация. Нарушаването на двигателната способност следва да е удостоверено с експертно решение. Капацитетът на услугата
за всичките й целеви групи е до 8 места.
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Наблюдавано жилище - форма на социална услуга за пълнолетни лица с увреждания или лица от 18- до 25-годишна възраст, които са били настанени извън семейството по реда на Закона за закрила
на детето, осигуряваща настаняване и условия за водене на самостоятелен начин
на живот. Подкрепата на лицата от специалисти се осъществява извън услугата
чрез психологически, социални, правни и
трудови консултации. Капацитетът на услугата е до 6 места.
Приют - форма на социална услуга, предоставяна за срок не повече от 3 месеца
в рамките на календарната година за определена част от денонощието (от 17,00 ч
на текущия ден до 10,00 ч на следващия
ден) на бездомни лица и семейства при
неотложна необходимост от задоволяване
на базовите им потребности, свързани с
осигуряване на подслон, храна, хигиена и
социално консултиране.
Социален учебно-професионален център - форма на социална услуга, насочена
към професионално обучение на лица с
определена степен намалена работоспособност, навършили 18 години.
Звено „Майка и бебе“ - предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят
децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез
социално, психологическо и юридическо
консултиране и подкрепа. Капацитетът е
от 6 до 10 майки и техните деца и се определя в зависимост от потребностите на
общината и региона. Услугата включва:
 Предоставяне на подслон и грижи на
майката и детето, което предполага:
осигуряване на безплатен подслон за
двойката майка - дете в условия на
сигурност и уважение; осигуряване
на подходящи условия за полагане на
грижи за майката и детето; съдействие
за достъп до здравната мрежа, намиране на личен лекар за майката и детето, при необходимост осигуряване на

лекарства и медицински изследвания;
осигуряване на благоприятни условия
за развитието на детето;
 Предоставяне на специализирана помощ на майката за създаване и развитие на привързаността майка - дете и
за развитие на родителските умения;
 Предоставяне на специализирана помощ (консултиране, придружаване, посредничество) на майката за подобряване на отношенията с членовете на
семейството и с общността като цяло,
за подобряване на социалните умения с
цел предотвратяване на социалната изолация и подготовка за успешното социално интегриране на двойката майка
– дете.
Център за обществена подкрепа - форма на социална услуга, където се извършват дейности, свързани с превенция на
изоставянето, превенция на насилието и
отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение
в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от резидентна
грижа. В центъра се извършват: социално
и психологическо консултиране на деца и
семейства в риск; оценяване на родителски капацитет, посредничество в случаи
на родителско отчуждение и конфликт при
развод/раздяла, оценяване и обучение на
бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с
поведенчески проблеми, реализиране на
социални програми за деца и семейства в
риск. Центровете за обществена подкрепа
са една от най-разпространените социални услуги за деца и семейства.
Център за работа с деца на улицата комплекс от социални услуги, свързани с
превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата, чрез
индивидуална работа с детето и неговото
семейство, семейно консултиране и подкрепа, медицински и санитарно-хигиенни
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услуги, ограмотяване на децата, обучение
в родителски умения.

бодното време и личните контакти на потребителите.

Приемна грижа - отглеждане и възпитание в семейна среда на дете, което е настанено в семейство на роднини или близки, или в приемно семейство.

Дом за възрастни хора с психични разстройства е специализирана институция
за хора с водеща диагноза, попадаща в
обхвата на психичните разстройства, установена с експертно решение, в която са
създадени условия за обслужване, отговарящи на ежедневните, социалните и терапевтичните потребности и на потребностите от организация на свободното време
и личните контакти на потребителите.

Обществени трапезарии - социални услуги, насочени към задоволяване на потребностите от храна за хора, които не могат
да си я осигуряват сами.
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ
Специализираните институции предоставят комплекс от социални услуги за
лица/деца с увреждания, възрастни хора
и деца, лишени от родителска грижа. Важна особеност е, че това е форма на грижа, в която потребителите са трайно отделени от своята домашна/семейна среда.
Дом за деца, лишени от родителска грижа е специализирана институция, която
предоставя социални услуги по отглеждане и възпитание на деца от 3 до 18 години
или до завършване на средно образование, но не повече от 20 години.
Дом за деца с физически увреждания е
специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги на деца с
физически увреждания, установени с експертно решение.
Дом за деца с умствена изостаналост е
специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги на деца
с умерена, тежка или дълбока умствена
изостаналост, установена с експертно решение.
Дом за възрастни хора с умствена изостаналост е специализирана институция
за хора с водеща диагноза „умствена изостаналост“, установена с експертно решение, в която са създадени условия за
обслужване, отговарящи на ежедневните,
социалните и терапевтичните потребности
и на потребностите от организация на сво-

Дом за възрастни хора с физически увреждания е специализирана институция
за лица с физически увреждания, установени с експертно решение, в която са
създадени условия за обслужване, отговарящи на ежедневните, социалните и терапевтичните потребности и на потребностите от организация на свободното време
и личните контакти на потребителите.
Дом за възрастни хора със сетивни нарушения е специализирана институция за
лица със сетивни нарушения, установени
с експертно решение, в която са създадени условия за обслужване, отговарящи на
ежедневните, социалните и терапевтичните потребности и на потребностите от
организация на свободното време и личните контакти на потребителите.
Дом за възрастни хора с деменция е
специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги на лица с
деменция или болест на Алцхаймер, установена с медицински протокол от лекарска комисия и/или с експертно решение.
Дом за стари хора е 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 са с физически увреждания и имат процент намалена
работоспособност, установен с експертно
решение.
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Социални услуги в специализираните институции се предоставят след изчерпване на възможностите за извършване
на услуги в общността.

7.	Резидентни центрове за социално възстановяване/рехабилитация и декситоксикация - за хора с различни зависимости: наркотици, алкохол, други
токсични вещества

4. Номенклатура на социалните
услуги в Румъния

8.	Резидентни центрове за грижи и медицинско-социално подпомагане за стари
хора, хронични пациенти в терминална
фаза

Разнообразието от социални услуги, които могат да бъдат предоставени, произтича както от разнообразието на целевите
социални категории, така и от голямото
разнообразие от специфични социални
потребности на всяка от тези уязвими категории. Структурата на тези социални услуги се определя с решение № 867/2015
от 14 октомври 2015 г. за одобряване на
номенклатурата на социалните услуги,
както и на рамковите наредби за организацията и функционирането на социалните услуги.
Номенклатурата на социалните услуги обхваща 71 отделни услуги, класифицирани
в две основни категории (услуги с настаняване и услуги без настаняване) и подкатегории в зависимост от типологията на
целевите уязвими категории и предлаганите услуги.
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ С НАСТАНЯВАНЕ –
основни категории:
1.	Резидентни центрове за грижи и подпомагане на други категории зависими
хора

9.	Резидентни центрове за деца в рамките
на системата за специална защита
10. Резидентни центрове за възрастни с
увреждания
11. Резидентни центрове за млади хора в
затруднено положение
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ БЕЗ НАСТАНЯВАНЕ –
основни категории:
1.	Центрове за подготовка и разнасяне
на храни за хора, изложени на риск от
бедност
2.	Центрове за приемане и настаняване на
търсещи убежище лица и лица, които
са получили закрила в Румъния
3. Дневни центрове за подпомагане и подкрепа на други хора в нужда
4. Дневни центрове за деца: деца в семейство, разделени деца или в риск от
отделяне от родителите
5. Дневни центрове за семейство с деца

2.	Резидентни центрове за грижи и подпомагане за майка и дете

6. Дневни центрове за възрастни с увреждания

3.	Резидентни центрове за грижи и подпомагане за стари хора

7. Дневни центрове за хора с различни зависимости: наркотици, алкохол, други
токсични вещества и др.

4.	Резидентни центрове за грижи и подпомагане за жертви на трафик на хора
5.	Резидентни центрове за грижи и подпомагане на бездомни хора
6.	Резидентни центрове за грижи и подпомагане за жертви на домашно насилие

8. Дневни центрове за стари хора
9. Дневни центрове за бездомни
10. Дневни центрове за жертви на трафик
на хора
11. Дневни центрове за жертви на домаш-
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но насилие и агресори
12. Услуги за домашни грижи за стари
хора, хора с увреждания, хора в състояние на пристрастяване
13. Улично-базирани услуги за бездомни
хора, хора с различни зависимости,
жертви на домашно насилие, жертви
на природни бедствия и др.

Акредитационното законодателство в областта на социалните услуги предвижда
по-подробно описание на видовете задължителни дейности, които трябва да
се извършват във всяка акредитирана
социална услуга. Всички тези дейности в
действителност отразяват отделни видове
услуги, предоставяни на бенефициентите
в акредитирани центрове. Таблицата подолу описва услугите, предоставяни на
бенефициентите на акредитирани социални услуги.

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ С НАСТАНЯВАНЕ

No.

Код

Категории на социални
услуги, организирани в
центровете за социални
услуги

Основни услуги/дейности

Резидентни центрове за грижи и медицинско-социално подпомагане за стари
хора, хронични пациенти в терминална фаза
Медицинска помощ и грижи
Лична хигиена
Супервизия, надзор
1

8710
CRMS-I

I. Медико-социални резидентни центрове

Психологическо консултиране и емоционална подкрепа
Настаняване с неопределен срок
Храна, включително подготовката на
топла храна, според случая
Почистване

2

8710
CRMS-II

II. Резидентни центрове
за палиативни грижи

Други дейности, според случая: медицинско възстановяване, социализация,
административни дейности

Резидентни центрове за социално възстановяване/рехабилитация и декситоксикация - за хора с различни зависимости: наркотици, алкохол, други токсични вещества
Психосоциално възстановяване / реинтеграция
3

8720
CR-AD-I

I. Резидентни социално
рехабилитационни центрове за зависими

Лична хигиена
Супервизия, надзор
Медицински грижи и помощ, различни
от болнични грижи
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Настаняване за неопределен период от
време
Храна, включително подготовката на
топла храна, според случая
Почистване
4

8720
CR-AD-II

II. Резидентни терапевтични центрове в общността

Други дейности, според случая: професионална терапия, професионално консултиране, социализация, сигурност,
административни дейности и др.

Резидентни центрове за грижи и подпомагане за стари хора
Лична хигиена
Супервизия, надзор

5

8730
CR-V-I

Текущи медицински грижи, осигурени
от медицински сестри
I. Дом за стари хора

Настаняване за неопределен период от
време
Храна, включително подготовката на
топла храна, според случая
Почистване

6

7

8730
CR-V-II

8730
CR-V-III

II. Респиро центрове/
кризисни центрове

III. Защитени жилища

Социализация и културни дейности
Други дейности, според случая: медицинска помощ, осигурена от гериатър,
интернист или семеен лекар, терапии
за физическо/психическо възстановяване, професионална терапия, домакинство, охрана, други административни
дейности и др.

Резидентни центрове за грижи и подпомагане за възрастни с увреждания
Информация
Оценка
8

8790
CR-D-I

I. Центрове за грижи и
подкрепа

Планиране на дейности/услуги
Лична хигиена
Здравна помощ
Функционално възстановяване/рехабилитация

9

8790
CR-D-II

II. Центрове за възстановяване и рехабилитация

Социализация и културни дейности

10

8790
CR-D-III

III. Интеграционни центрове за трудова терапия

Социална интеграция/реинтеграция
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11

8790
CR-D-IV

IV. Обучителни центрове
за независим живот

Настаняване

12

8790
CR-D-V

V. Услуги в общността и
обучителни центрове

Храна

13

8790
CR-D-VI

VI. Респиро центрове/
кризисни центрове

Рехабилитация и адаптиране на околната среда: малки договорености, ремонти и други подобни

VII. Защитени жилища

Други дейности, по целесъобразност:
физически/психически/умствени терапии за възстановяване, професионална
терапия, психо-педагогика, логическа
терапия, допълващи терапии и други
подобни

14

8790
CR-D-VII

Резидентни центрове за деца в рамките на системата за специална защита
Лична хигиена
образование

15

8790
CR-C-I

I. Резидентни центрове
за деца, временно или
трайно отделени от родителите си: центрове
за настаняване, семеен
тип къщи, апартаменти
и др.

Изработване на умения за независим
живот
Психосоциално консултиране и емоционална подкрепа
Супервизия, надзор
Семейна и общностна реинтеграция
Социализация и културни дейности

16

8790
CR-C-II

II. Спешен прием

17

8790
CR-C-III

III. Нощни приюти за
деца на улицата

Храна: включително приготвяне на
топла храна, според случая
Почистване

8790
CR-C-IV

IV. Центрове за ориентиране, надзор и подпомагане на социалната
реинтеграция на детето, което е извършило
престъпление и не е
криминално отговорно

18

19

8790
SF-C

Услуги за грижи за деца
за роднини/семейства/
лица, както и за приемни родители

Настаняване през периода на закрила

Други дейности според случая: настоящи сестрински грижи, социално
включване/реинтеграция, професионална терапия, консултиране и информация, професионално ориентиране,
правни съвети, охрана, домакинство,
други административни дейности и др.
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Резидентни центрове за грижи и подпомагане за майка и дете
Лична хигиена
Образование
Психосоциално консултиране и емоционална подкрепа
20

8790
CR-MC-I

Супервизия, надзор
I. Майчин център

Семейна и общностна реинтеграция
Образование в детските заведения
Социализация и културни дейности
Настаняване през периода на закрила
Храна: включително приготвяне на
топла храна, според случая

21

8790
CR-MC-II

II. Центрове за бременни
жени в затруднено положение

Други дейности, по целесъобразност:
текущи сестрински грижи, социално
включване/реинтеграция, трудова терапия, консултиране и информация,
професионално ориентиране, правни
съвети, почистване, охрана, домакинска работа, други административни
дейности и др.

Резидентни центрове за млади хора в затруднено положение
Консултиране и информация
Психологическо консултиране и емоционална подкрепа
Обучение
Социализация и културни дейности;
Семейна и общностна интеграция
22

8790
CRT-I

I. Многофункционални
центрове

Придобиване на умения за независим
живот
Професионално ориентиране
Настаняването е за определен период
от време или през нощта
Храна, включително подготовка на
топла храна, според случая
Поддържане на домакинството
Почистване

23

8790
CR-II

II. Обучителни центрове

Други дейности, според случая: текуща
сестринска грижа, осигурена от медицински сестри, социално включване/
реинтеграция, трудова терапия, правно
консултиране, други административни
дейности и др.
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Резидентни центрове за грижи и подпомагане за жертви на домашно насилие
Психологическо консултиране и емоционална подкрепа
Супервизия, надзор
Правно консултиране
24

8790
CR-VD-I

I. Центрове за спешен
прием

Обучение
Семейна и общностна реинтеграция
Настаняване за определено време или
през нощта
Храна, включително подготовка на
топла храна, според случая
Поддържане на домакинството

25

26

8790
CR-VD-II

8790
CR-VD-III

II. Рехабилитационни
центрове

III. Защитени жилища

Почистване
Други дейности, според случая: текуща
сестринска грижа, осигурена от медицински сестри, социално включване/
реинтеграция, трудова терапия, консултиране и информация, професионално
ориентиране, охрана, други административни дейности и др.

Резидентни центрове за грижи и подпомагане на бездомни хора
Лична хигиена
Супервизия, надзор
Психологическо консултиране и емоционална подкрепа

27

8790
CR-PFA-I

I. Резидентни домове
за грижи и центрове за
реинтеграция/социална
реинтеграция за бездомните

Консултиране и информация
Семейно и общностно реинтеграция
Настаняването е за определен период
от време или през нощта
Храна, включително подготовка на
топла храна, според случая
Поддържане на домакинството
Почистване

28

8790
CR-PFA-II

II. Нощни приюти

Други дейности, според случая: текуща
сестринска грижа, осигурена от медицински сестри, социално включване/
реинтеграция, професионално ориентиране, правни съвети, охрана, други
административни дейности и др.
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Резидентни центрове за грижи и подпомагане за жертви на трафик
Психологическо консултиране и емоционална подкрепа
Консултиране и информация
Обучение
Лична хигиена
29

8790
CR-VTP-I

I. Центрове за подпомагане и защита на жертви

Супервизия, надзор
Социализация и културни дейности
Семейно и общностно реинтегриране
Постоянно настаняване
Храна, включително топла храна,
според случая
Поддържане на домакинството
Почистване

30

8790
CR-VTP-II

II. Защитени жилища

Други дейности, според случая: текуща
сестринска грижа, осигурена от медицински сестри, социално включване/
реинтеграция, професионално ориентиране, правни съвети, охрана, други
административни дейности и др.

Резидентни центрове за грижи и подпомагане на други категории зависими хора
Лична хигиена
Супервизия, надзор

31

8790
CR-PD-I

I. Резидентен център за
грижи и подпомагане на
зависими лица (хронично, терминално болни и
т.н.)

Текущи медицински грижи, осигурени
от медицински сестри
Настаняване за неопределен период от
време
Храна, включително топла храна,
според случая
Почистване
Социализация и културни дейности

32

8790
CR-PD-II

II. Резидентни центрове за възстановяване /
рехабилитация на зависими лица (различни от
стари и инвалиди)

Други дейности, по целесъобразност:
медицинска помощ, осигурена от гериатър, интернист или семеен лекар,
психически/умствени терапии, професионална терапия, домакинска работа,
охрана, други административни дейности и др.

www.rn4sc.eu

22

Регионална Мрежа за социална кохезия ● Сборник материали

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ БЕЗ НАСТАНЯВАНЕ

No.

Код

Категории на социални
услуги, организирани в
центровете за социални
услуги

Основни услуги/дейности

Дневна грижа за стари хора
Психосоциално консултиране и информация
Правно консултиране

1

8810
CZ-V-I

I. Центрове за дневни
грижи за подпомагане и
възстановяване

Социализиране и свободно време
Възстановителни и релаксиращи терапии
Организиране и участие в общностни и
културни дейности
Помощ и подкрепа за семейството на
възрастните хора
Подкрепа за извършване на административни дейности и управление на активи

2

8810
CZ-V-II

II. Дневни центрове за
социализация и отдих
(тип клуб)

Други дейности, според случая: телефонна линия за спешни повиквания,
професионална ориентация, благотворителни дейности: предоставяне на храна,
материална и финансова помощ, релаксиращи терапии, културни дейности, административни дейности и др.

Услуги за домашни грижи за стари хора, хора с увреждания, хора в състояние на
пристрастяване
Помощ за основните дейности на ежедневието

3

8810
ID-I

I. Звена за домашна
грижа

Помощ за извършване на инструменталните дейности на ежедневието
Семейно консултиране
Социална интеграция и участие
Информация
Оценка

4

8810
ID-II

II. Лична грижа у дома
(осигурена от лицата,
които се грижат за тях,
професионални лични
асистенти)

5

8810
ID-III

III. Домашни услуги за
възрастни с увреждания
чрез мобилен екип

Лична хигиена

Други дейности, по целесъобразност:
терапии за възстановяване, медицинско
обслужване, екологични мерки и дейности за приспособяване и др.
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Дневни центрове за възрастни с увреждания
Информация
Оценка
Функционално възстановяване/рехабилитация
6

8899
CZ-D-I

I. Дневни центрове

Социална интеграция/реинтеграция
Медицинска помощ
Услуги по поддръжката
Лична хигиена
Социална интеграция и участие

7

8899
CZ-D-II

II. Центрове за услуги
за извънболнично възстановяване на невромотори

Храна

8

8899
CZ-D-III

III. Помощни услуги

Рехабилитация: малки аранжименти,
ремонти и други подобни
Медицинска помощ

Дневни центрове за деца: деца в семейство, разделени деца или в риск от разделяне от родителите
Психосоциално консултиране и емоционална подкрепа
Супервизия, надзор
9

8891
CZ-C-I

Грижа

I. Ясли

Ранно образование и развитие
Помощ и медицинско възстановяване,
според случая
Терапии за възстановяване

10

8891
CZ-C-II

II. Дневни центрове за
деца, изложени на риск
от отделяне от родителите

Подкрепа за развитието на умения за
независим живот

11

8891
CZ-C III

III. Дневни центрове за
деца с увреждания

Социализиране и свободно време

12

8891
CZ-C-IV

IV. Дневни центрове за
подготовка и подкрепа
на интеграцията или реинтеграцията на детето
в семейството

Семейна и общностна реинтеграция

13

8891
CZ-C-V

V. Дневни центрове и
информационни центрове за улични деца

Правни съвети, според случая
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8891
CZ-C-VI

VI. Дневни центрове за
развитие на независими
умения за живот

Професионално ориентиране

15

8891
CZ-C-VII

VII. Дневни центрове за
ръководство, надзор и
подкрепа на социалната
реинтеграция на детето, извършило престъпление и не е криминално отговорно

Осъзнаване и сенсибилизация

16

8891
CZ-C-VIII

VIII. Услуги за наблюдение и дневни грижи,
предоставяни от детегледачки

Други дейности: приготвяне на храна,
домакинска работа, други административни дейности и др.

14

Дневни центрове за семейства с деца
Психосоциално консултиране за семейството и детето
Супервизия, надзор
Информация
17

8899
CZ-F-I

I. Дневни центрове за
консултиране и подкрепа за родители и деца

Семейно консултиране
Правно консултиране
Образование в детските заведения
Семейна реинтеграция
Извънучилищно образование
Социализация и социална реинтеграция
Емоционална подкрепа

18

8899
CZ-F-II

II. Дневни центрове за
наблюдение, съдействие и подкрепа на
бременни жени, които
са склонни да изоставят
детето си

Други дейности: административни и др.

Дневни центрове за жертви на домашно насилие и агресори
Психосоциално консултиране

19

8899
CZ-VD-I

I. Консултативни центрове за превенция и
борба с домашното насилие

Информация
Правно консултиране
Спешна телефонна линия
Обучение
Семейно посредничество
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8899
CZ-VD-II

II. Информация и осведоменост за населението

Професионално ориентиране

21

8899
CZ-VD-III

III. Помощни центрове
за агресори

Други дейности: административни и др.

Дневни центрове за хора с различни зависимости: наркотици, алкохол, други
токсични вещества и др.

22

8899
CZ-AD-I

I. Дневни центрове за
превенция, оценка и
консултиране на наркотици

Психосоциално консултиране
Информация
Семейно консултиране
Професионално консултиране
Трудова терапия

23

8899
CZ-AD-II

II. Дневни центрове за
реинтеграция в социалната интеграция

Образование и социализация

24

8899
CZ-AD-III

III. Дневни центрове за
интегрирано подпомагане на зависимости

Групи за подкрепа

25

8899
CZ-AD-IV

IV. Дневни центрове за
намаляване на рисковете, свързани с употребата на наркотици

Спешна телефонна линия
Други дейности, според случая: основни
медицински услуги, тестове за наркотици, психиатрични консултации и лечение, предоставяне на спринцовки, хранене, охрана, административни дейности и
др.

Дневни центрове за жертви на трафик
Психосоциално консултиране
Информирам
26

8899
CZ-VTP-I

I. Дневни центрове за
информиране и консултиране

Правно консултиране
Емоционална подкрепа
Професионално консултиране
Трудова терапия
Спешна телефонна линия

27

8899
CZ-VTP-II

II. Дневни центрове за
социална интеграция/
реинтеграция

Други дейности, по целесъобразност:
психиатрични консултации и лечение,
хранене, охрана, административни дейности и др.
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Дневни центрове за бездомни хора
Информация за психосоциално консултиране
Правно консултиране
Емоционална подкрепа
28

8899
CZ-PFA-I

I. Дневни центрове за
информиране и консултиране

Професионално консултиране
Трудова терапия
Спешна телефонна линия
Идентификация, оценка, управление на
случаите
Спешна медицинска помощ

29

8899
CZ-PFA-II

II. Дневни центрове за
социална интеграция/
реинтеграция

Други дейности, по целесъобразност:
психиатрични консултации и лечение,
топло хранене, дистрибуция на храни и
безалкохолни напитки, разпределение на
дрехи/одеяла - спални чували, пране и
сушене, административни дейности и др.

Центрове за приемане и настаняване на търсещи убежище лица и лица, които са
получили закрила в Румъния
Психосоциално консултиране
Информация
Консултации и правна помощ
Обучение

30

8899
CPCSA

Центрове за приемане и
настаняване на търсещи
убежище лица и лица,
които са получили закрила в Румъния

Културна адаптация
Емоционална подкрепа
Професионално ориентиране
Настаняване за определен период от
време
Хранене
Други дейности: първа медицинска помощ, улесняване на достъпа до заетост,
домакинство, охрана, други административни дейности и др.

Дневни центрове за подпомагане и подкрепа на други хора в нужда
31

8899
CZ-PN-I

I. Дневни центрове за
жертви на природни
бедствия

Психосоциално консултиране
Информация
Консултации и правна помощ
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32

8899
CZ-PN-II

II. Центрове за подкрепа
при извънредни ситуаЕмоционална подкрепа
ции

33

8899
CZ-PN-III

III. Дневни центрове за
консултиране и информация

Духовно/религиозно консултиране

34

8899
CZ-PN-IV

IV. Дневни центрове за
социална интеграция/
реинтеграция

Временно настаняване

V. Услуги в помощ на
общността

Други дейности: информация, оценка и
разработване на план за интервенция,
социална интеграция/реинтеграция, първа медицинска помощ, професионално
ориентиране, реинтеграция в училище,
транспорт, хранене и т.н.

35

8899
CZ-PN-V

Улично-базирани услуги за бездомни хора, хора с различни зависимости, жертви на
домашно насилие, жертви на природни бедствия и др.
Идентифициране и наблюдение на хората, живеещи на улицата
Спешна медицинска помощ

36

8899
SIS-I

Периодични медицински и социални
оценки
I. Мобилен екип

Транспортиране на хора, които трудно
могат да бъдат местени, зависими лица
и без доходи, за сложни услуги по оценка или за медицински такива и в дневни
центрове. Информация
Даване на храна и напитки, одеяла и
дрехи

37

8899
SIS-II

II. Социална линейка

Други дейности, специфични за категорията бенефициенти

Центрове за приготвяне и разнасяне на храна за хора в риск от бедност
Подготовка и сервиране на топла храна
38

8899
CPDH-I

I. Социални столови

Подготовка и дистрибуция на топла и
студена храна
Почистване

39

8899
CPDH-II

II. Мобилни услуги за
хранене - хранене на
колела

Други дейности, според случая: собствено домакинство, доставка на продукти,
необходими за приготвяне на топли и
студени ястия, маркетинг на хранителни
продукти, съгласно закона
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5. Децентрализация в
доставката на социалните
услуги
Същността на процеса на децентрализация в България е в преминаване от силно
централизирано предлагане към доставка на услуги в условията на свободен и
конкурентен пазар. До 2000 г. държавата
беше почти единственият доставчик на социални услуги. След изменение на Закона
за социалното подпомагане доставчици на
социални услуги в България са:
 държавата;
 общините;
 български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица;
 физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, възникнали съгласно законодателството
на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава от
европейското икономическо пространство.
Същевременно се поставят и някои изисквания, отнасящи се само за частните субекти (некасаещи първите два доставчика
– държавата и общините). Те задължително трябва да бъдат регистрирани в специален регистър към Агенцията за социално
подпомагане, а в случай че предоставят
услуги за деца, освен това трябва да бъдат лицензирани от Държавната агенция
за закрила на детето. Според много специалисти, работещи в социалната сфера,
е спорно дали местните власти не трябва
също да преминават през процедура на
регистриране и лицензиране. Сега съществуващата система в известен смисъл ограничава свободната конкуренция
и създава неравнопоставеност, което в
крайна сметка влияе върху качеството на
услугите.
Отварянето на „вратата” на социалните
услуги към физически и юридически лица

като доставчици, насърчи много НПО да
насочат усилията си в тази сфера, което
имаше голям позитивен ефект върху социалната реформа и допринесе за децентрализацията в социалните услуги.
Според закона кметът на общината управлява социалните услуги на територията
на съответната община, които са делегирани от държавата дейности или местна
дейност, но същевременно той от своя
страна също има правото да ги делегира на частно-правни доставчици (НПО и
фирми). Това става чрез конкурс или чрез
пряко договаряне, ако кандидатът е единствен. Възможно е социалните услуги да
се предоставят и като съвместна дейност.
В Румъния също системата за социални
услуги се организира и функционира в
съответствие с принципа на децентрализация, така че услугите да могат да отговорят, доколкото е възможно, на идентифицираните нужди и на потенциалните
бенефициенти.
Законът дава възможност на широк кръг
от различни структури за предоставяне на
социални услуги, както публични, така и
частни. Интересното е, че сред другите
доставчици на социални услуги можем да
намерим религиозните култове.
Съгласно Закона за социално подпомагане
публичните доставчици на услуги могат да
бъдат:
 специализираните структури, подчинени на органите на местната администрация и изпълнителните органи в
административно-териториалните единици, организирани на ниво общност
(комуна), град, община и сектори на
Букурещ;
 централни органи на публичната администрация или други институции под
тяхно подчинение или координация,
които имат законови задължения по
предоставяне на социални услуги за
определени категории бенефициенти;
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 санитарни отдели, учебни заведения и
други публични институции, които развиват интегрирани социални услуги на
общностно равнище.
По отношение на частните доставчици на
социални услуги Законът за социално подпомагане посочва следните видове лица:
 неправителствени организации, асоциации и фондации;
 култове, признати от закона;
 физически лица, упълномощени по закон;
 дъщерни дружества и клонове на международни асоциации и фондации, признати в съответствие с действащото законодателство;
 икономически оператори, при специални условия, предвидени в закона.
Според закона: „За да се предоставят социални услуги в Румъния, доставчиците
на социални услуги, независимо от тяхната правна форма, трябва да бъдат акредитирани съгласно условията на закона“
(чл. 38, ал. 1).
Законът за социално подпомагане не споменава публично-частното партньорство
като начин за организиране и предоставяне на социални услуги. Освен това процедурата за акредитиране на социални услуги включва задължителното съществуване
на един доставчик, който поема отговорността за предоставянето на тази услуга,
независимо от това как тя придобива необходимите минимални ресурси за осигуряване на стандартите за качество на услугите. Законодателството относно акредитацията на социалните услуги започва от
принципа „една услуга, включваща един
доставчик“. При акредитацията на услугата единственият доставчик трябва да докаже, че притежава самостоятелно всички
човешки и материални ресурси, необходими за предоставянето й, дори част от тези
услуги да се предоставят чрез партньорство с организация - трета страна.

6. Ред за разкриване на
социални услуги
В България редът за разкриване на социални услуги е различен в зависимост от
източника на финансиране. Когато този
източник е републиканският бюджет, услугата е държавно делегирана дейност,
което значи, че общината ще получава
средства от него за издръжката й. Процедурата включва мотивирано решение на
Общинския съвет на съответната община,
предложение от директора на Регионалната дирекция за социално подпомагане
и решение на изпълнителния директор
на Агенцията за социално подпомагане.
Предложението задължително следва да
бъде в съответствие с годишния план за
развитие на социалните услуги на съответната община. Редът е същият, когато
се извършват промени в услугата и найвече по отношение на нейния капацитет.
В случай че услугата не е делегирана от
държавата дейност, предоставящите услугите лица (общините, НПО и др.) са
длъжни в едмомесечен срок единствено
писмено да уведомят Агенцията за социално подпомагане за вида и капацитета на
услугите.
В Румъния, както и в България, органите
на местната администрация са задължени да развиват и разнообразяват гамата
от социални услуги, ако съществуващите
не отговарят на нуждите, идентифицирани в общността. В това отношение местните власти имат задължението да осигурят в собствените си бюджети необходимите средства за социални услуги. Бенефициентите от необлагодетелстваните
райони имат приоритетен достъп до тези
фондове.
Начинът за създаване на нова социална
услуга е акредитацията. Акредитацията
на социалните услуги се основава на минималните стандарти за качество, които
са минималните изисквания по отношение на ефективността и ефикасността на
извършваните дейности във връзка с по-
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требностите на бенефициентите, възприетите цели, очакваните резултати. Минималните стандарти са описани в няколко
правни акта (заповеди) на министъра.
Социалните услуги могат да оперират на
територията на Румъния само ако имат
оперативен лиценз. Оперативният лиценз
се издава за период от 5 години за всички
видове социални услуги.

7. Източници на финансиране
на социалните услуги
Социалните услуги в България се предоставят безплатно или с финансово участие
от страна на потребителя (такса). Финансирането им се осигурява от републиканския бюджет, общинските бюджети, национални и международни програми или от
даренията от местни и чуждестранни физически и юридически лица. Според начина си на финансиране социалните услуги
се делят на:
 делегирани от държавата дейности,
когато се финансират от държавния
бюджет;
 местни дейности, когато се финансират от общинските бюджети;
 дейности, финансирани от други източници.
Таксите за социални услуги, финансирани от републиканския бюджет, се определят от Министерския съвет. Таксите
за социални услуги, финансирани от общинските бюджети, се определят от общините, а таксите за услуги, предоставяни от юридически лица (фирми и НПО),
се договарят. Социалните услуги за деца
са безплатни, когато са делегирани от
държавата дейности, освен в случаите,
когато заплащане е предвидено в закон.
Социалните услуги, които са делегирана от държавата дейност на общините,
се финансират въз основа на стандарти
за издръжка на едно място в различните специализирани институции и услуги в

общността. В правомощията на общините
е, съобразно техните финансови възможности, да предоставят допълнителни финансови средства за подобряване на социалните услуги.
В годините след членството на страната
в ЕС голяма част от социалните услуги в
общността разчитат на финансиране от
структурните фондове на ЕС, най-вече
чрез Оперативни програми „Развитие на
човешките ресурси” и „Регионално развитие”. Докато първата финансира проекти
по самата доставка на услугата, то втората подпомага създаването и подобряването на съществуващата инфраструктура
в тази област. Програмата за развитие на
селските райони, която покрива по-малките населени места в страната, също има
свой принос и в двете направления.
Според Закона за социално подпомагане
социалните услуги в Румъния се финансират от следните източници:
 държавния бюджет;
 местния бюджет на областта, съответно на община Букурещ;
 местните бюджети на общностите (комуните), градовете и общините, съответно местните бюджети на секторите
на община Букурещ;
 дарения, спонсорства или други вноски
от физически или юридически лица в
страната и чужбина;
 възстановими и невъзстановими външни средства;
 принос на бенефициентите;
 други източници на финансиране в съответствие с действащото законодателство.
Медицинските услуги, предоставяни на
бенефициентите на социални услуги в
резидентни и дневни центрове, се финансират от бюджета на Националната
здравноосигурителна каса в съответствие
с разпоредбите на Рамковия договор за
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условията за предоставяне на медицинска
помощ по системата за социално здравно
осигуряване.
Публичните и частните доставчици, които
предоставят услуги в резидентни центрове и, където е целесъобразно, в центрове
за дневни грижи, осигуряват от собствените си средства обичайните лекарства
без рецепта, санитарните материали и
оборудването, необходими за грижата на
подпомаганото лице, които не се финансират от Уникалния национален фонд за
социално и здравно осигуряване или чрез
програмите на Министерството на здравеопазването.
Асоциациите и фондациите, както и признатите от закона култове като частни
доставчици на социални услуги, могат да
получават безвъзмездни средства от държавния бюджет и от регионалните и/или
местните бюджети като форма на подкрепа за установяването, развитието, диверсификацията и осигуряването на приемственост социални услуги, предоставяни
от тях.
Субсидирането на частни доставчици от
публични фондове се урежда със специален закон (34/1998) относно отпускането на субсидии на румънски асоциации и
фондации с юридическа правосубектност,
които създават и управляват звена за социално подпомагане.

8. Закрилата на детето и
социалните услуги
В България правата, принципите и мерките за закрила на детето, органите на
държавата и общините и тяхното взаимодействие при осъществяване на дейностите по закрила на детето, както и участието на юридически лица и физически лица
в такива дейности се уреждат от Закона
за закрила на детето. Дете по смисъла на
този закон е всяко физическо лице до навършването на 18 години.
Социалните услуги имат отношение към

част от предвидените в закона мерки за
закрилата на детето и по-конкретно към:
съдействие, подпомагане и услуги в семейна среда; настаняване в семейство на
роднини или близки; настаняване в приемно семейство; предоставяне на социални услуги - резидентен тип; настаняване в
специализирана институция. Критериите
и стандартите за социални услуги за деца
по прилагането на тези мерки се определят с наредба, приета от Министерския
съвет по предложение на министъра на
труда и социалната политика.
Законът вменява на органите на управление на специализираните институции, на
социалните услуги - резидентен тип, и на
социалните услуги в общността права и задължения, идентични на тези на родителите. Той също дава право по определен
ред в дейностите по закрила на детето да
участват юридически и физически лица,
като същевременно ги задължава да си
сътрудничат с органите на държавата и
общините в тези дейности.
Специализиран орган на Министерския
съвет за ръководство, координиране и
контрол в областта на закрилата на детето
е Държавната агенция за закрила на детето. Сред задълженията на ДАЗД спада
лицензирането на частни доставчици на
социални услуги за деца.
ДАЗД има и контролни функции по отношение на социалните услуги за деца
– агенцията организира проверки за спазване правата на детето и на стандартите
за социални услуги за деца и при установяване на нарушения дава задължителни
предписания за отстраняването им. Тези
предписания се придружават с методически указания за изпълнението им.
Специализиран орган за провеждане на
политиката за закрила на детето в общината е Дирекция „Социално подпомагане”, в която се създава Отдел за закрила
на детето. Дирекцията е органът, който
е упълномощен да настанява дете в приемно семейство, институция/услуга рези-
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дентен тип, както и да го насочва към други съществуващи социални услуги на съответната територия. По този механизъм
нейните решения се явяват меродавни по
отношение на попълването на капацитета
на услугите, което е начинът за контролиране на използването на бюджетните
средства при държавно-делегираните
дейности (средствата за този вид услуги
се формират на база капацитет).
В областта на закрилата на детето в Румъния основният законов акт е Закон
272/2004 за защита и утвърждаване на
правата на детето. Според този закон отговорността за отглеждането и развитието
на детето е главно на родителите, които
имат задължението да упражняват правата си и да изпълняват задълженията си
към детето, като вземат предвид най-добрия му интерес. Като алтернатива отговорността се носи от местната общност на
детето и неговото семейство. Органите на
местното самоуправление имат задължението да подкрепят своите родители или,
според случая, други законни представители на детето при изпълнение на задълженията им по отношение на него, като
развиват и осигуряват за тази цел разнообразни, достъпни и качествени услуги,
които отговарят на нуждите на детето.

предвидени в закона, с особен акцент
върху подходящото родителство, консултиране, лечение или медиация, предоставени въз основа на план за грижи.
Всяко дете, което временно или окончателно е лишено от закрилата на своите
родители или което, за да защити своите
интереси, не може да бъде оставено на
грижите им, има право на алтернативна
закрила. Алтернативната закрила включва
учредяване на настойничество, специални
мерки за защита, предвидени от закона,
осиновяване. При избора на едно от тези
решения компетентният орган надлежно
отчита необходимостта да се осигури определена приемственост в образованието
на детето, както и неговият етнически,
религиозен, културен и езиков произход.
Специалните мерки за закрила на детето са: настаняване; спешно настаняване;
специализиран надзор.
Настаняването е временна защитна мярка, която може да бъде наредена, както е
подходящо, за:
 лице или семейство;
 приемно семейство;
 резидентна услуга, лицензирана съгласно закона.

Държавната намеса е допълваща; държавата осигурява закрилата на детето и гарантира спазването на всичките му права
чрез конкретната дейност, извършвана
от държавните институции и публичните
власти с правомощия в тази област.

Настаняването на дете, което не е навършило 3 години, може да бъде само в разширено, заместващо или приемно семейство и неговото настаняване в резидентна
услуга е забранено.

Публичната услуга за социално подпомагане има задължението да предприеме всички необходими мерки за ранното
откриване на рисковите ситуации, които
могат да доведат до отделяне на детето
от неговите родители и предотвратяване
на злоупотреба на родители и домашното насилие. Всяко разделяне на детето от
неговите родители и всяко ограничение
на упражняването на родителските права
трябва да бъде предшествано от системното предоставяне на услуги и помощти,

Що се отнася до дете с увреждания, в Румъния то се ползва от двойна подкрепа,
безплатна медицинска помощ, включително безплатни медикаменти както за извънболнично лечение, така и по време на
хоспитализация, както и специална надбавка и може да се възползва, в зависимост от степента на увреждане, от правото на личен асистент. Родителят или законен представител или личен асистент има
задължението да спазва и/или да следва
услугите, предвидени в плана за възстановяване на дете с увреждания.
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9. Човешки ресурси за
предоставянето на социални
услуги
В България, както и в други страни, хората, предоставящи социални услуги, се
наричат с общо име „социални работници“. В тази група попадат различни специалисти – освен тези, които са завършили
„социална работа“ в университета, също
и различни видове рехабилитатори, терапевти, възпитатели, психолози и пр. В закона липсват регламенти по отношение на
социалните работници. В конкретните социални услуги се назначават такива специалисти, от каквито има нужда, съгласно
методиката на самата услуга и капацитета
й (броя на обслужваните потребители).
Няма задължително изискване социалният работник да има завършено висше
образование по специалността, но това
е препоръчително. Като цяло може да се
каже, че социалните работници не са сред
добре платените специалисти в България.
В Румъния социалните услуги се осигуряват от мултидисциплинарни екипи
от различни специалисти, включително
социални работници, които упражняват
професията си в съответствие с разпоредбите на Закон 466/2004 за статута на
социалния работник (в Румъния е приет
терминът социален асистент), и психолози, които упражняват професията си в
съответствие с разпоредбите на Закон №
213/2004 г. за упражняване на професията психолог с право на свободна практика
и относно учредяването, организацията и
функционирането на Асоциацията на психолозите в/от Румъния. Подобно на психолозите и социалните работници имат
своя Национална колегия, членството в
която е задължително за упражняване на
професията.
В областта на закрилата на детето кандидатите са задължени да преминат процедури за сертифициране, за да получат
статут на приемни родители.

10. Планиране на социалните
услуги
В България през 2010 г. беше променена
нормативната уредба, свързана с развитието на социалните услуги. За пръв път
са разработени областни стратегии във
всички 28 области в страната. В резултат
на проведени обучения във всички области започна реален процес на оценка на
потребностите от услуги и на планирането
и въвеждането на минимален пакет гарантирани услуги. На основата на постигнатата договореност с МТСП и АСП за разпространение на добрите практики през 2010
г. УНИЦЕФ предостави техническа помощ
и цялостна структурирана методическа
подкрепа на процеса на областно планиране в национален мащаб.
Съгласно закона Областният управител
организира разработването на петгодишна
стратегия за развитие на социалните услуги на областно ниво въз основа на анализ
на потребностите от социални услуги във
всяка община на територията на областта.
В разработването на стратегията участват
представители на общините на територията на областта, регионалната дирекция
за социално подпомагане, регионалното
управление на образованието, регионалната здравна инспекция, регионалната
служба по заетостта, юридически лица с
нестопанска цел, работещи в областта на
социалните услуги, и други заинтересувани органи, лица и организации. Тази стратегия включва анализ на потребностите от
социални услуги на областно и общинско
равнище като видове, целеви групи, капацитет, възможности за финансиране и пр.
Въз основа на утвърдената областна стратегия кметът на общината организира разработването на стратегия за развитие на
социалните услуги на общинско равнище,
с участието на представители на дирекция „Социално подпомагане”, обществени съвети и други заинтересувани органи,
лица и организации, имащи отношение
към развитието на социалните услуги на
територията на общината. Тази стратегия
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също включва анализ на потребностите
от социални услуги на общинско равнище като видове, целеви групи, капацитет,
възможности за финансиране и пр. Тя се
утвърждава от Общинския съвет, който
приема и годишни планове за нейното реализиране и развитие на социалните услуги в общината.
Не е предоставена информация от румънска страна.

11. Топология на властта в
областта на социалното
подпомагане
В България съгласно закона Министърът на труда и социалната политика
разработва, координира и провежда държавната политика в областта на социалното подпомагане.
За изпълнение на държавната политика
в областта на социалното подпомагане е
създадена Агенция за социално подпомагане към министъра на труда и социалната политика, която се подпомага в своята
дейност от държавните органи, областните администрации, органите на местното
самоуправление и юридическите лица с
нестопанска цел.
Агенцията за социално подпомагане е изпълнителна агенция, юридическо лице
със седалище София. Тя се представлява и ръководи от изпълнителен директор.
Функциите й включват: изпълнение на
държавната политика за социално подпомагане; предоставяне на социални помощи; координиране и контрол на дейностите по планиране и развитие на социалните
услуги, оказване на методическа подкрепа
при предоставянето им; информационно
обслужване на системата; вземане на решения по откриване, закриване, промяна
на вида, местоположението и капацитета
на социални услуги (само за делегирани
от държавата); регистриране на лицата,
извършващи социални услуги; участие
при изготвянето на проекти на нормативни актове в областта на социалните помо-

щи и социалните услуги; поддържане на
регистри на децата, които могат да бъдат
осиновени, и на утвърдените приемни семейства и др. Тази си дейност агенцията
осъществява с помощта на своите териториални поделения.
Към изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане функционира
Инспекторат, който осъществява специализиран контрол по законосъобразното
прилагане на нормативните актове в областта на социалното подпомагане върху
териториалните поделения на агенцията и
доставчиците на социални услуги.
Териториалните поделения на Агенцията
за социално подпомагане са Регионални дирекции за социално подпомагане
(РДСП) в 28-те областни административни центъра и дирекциите „Социално
подпомагане” (ДСП), които работят на
по-малка територия, обикновено включваща няколко общини. РДСП координират
и контролират дейността на дирекциите
„Социално подпомагане” на територията
на съответната административна област.
Сред важните функции на дирекциите са
решенията за насочване на потребителите
към ползване на определен вид социални услуги, без което такива не могат да
бъдат обслужвани за сметка на публични
средства от страна на доставчиците.
В дирекциите „Социално подпомагане”
функционират специализирани отдели
„Закрила на детето”, чиито функции
са предимно методически по отношение
дейностите по закрила на детето, включително социалните услуги за деца.
Кметът нa общината управлява социалните услуги на територията на съответната община, които са делегирани от
държавата дейности и местни дейности,
отговаря за спазването на критериите и
стандартите за предоставяне на социални
услуги и е работодател на ръководителите на тези услуги с изключение на случаите, когато е възложил управлението на
друг изпълнител.
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В Румъния на централно ниво Министерството на труда и социалната справедливост (името е променяно през годините) е
органът, който разработва политиката за
социално подпомагане и установява националната стратегия за развитие.
В Министерството на труда и социалната
справедливост има Национална агенция за
плащания и социална инспекция (НАПСИ).
НАПСИ е основната структура, която управлява социалните помощи в Румъния и изпълнява тази роля чрез Регионална агенция за плащания и социална инспекция.
Агенцията прилага политиките и стратегиите в областта на националната система
за социално подпомагане, разработени от
Министерството на труда, семейството и
социалната солидарност, като имат следните основни цели:
 администриране на средствата, отпуснати от държавния бюджет за изплащане на социалните помощи, както и
за програмите за социални услуги, съгласно закона;
 осигуряване на ефективна и интегрирана система за управление и изплащане
на помощите от социалното подпомагане на национално равнище;
 предотвратяване на грешки, измами и
корупция в системата за предоставяне
на социални помощи и социални услуги;

ма за регистриране и оценка на бенефициентите на социално подпомагане;
 осигуряване предоставянето на информация, необходима за прилагането на
политики и стратегии в областта на социалното подпомагане;
 улесняване на достъпа на правоимащите според закона до ползите от социалното подпомагане;
 ефективно управление на човешките и
материалните ресурси в своята сфера
на дейност;
 упражняване контрол върху единното
прилагане и спазването на нормативната уредба в сферата си на дейност,
начина на предоставяне, администриране и управление на помощите от социалното подпомагане и на социалните
услуги;
 ръководство на органите на централната и местната публична администрация, физически и юридически лица,
обществени или частни, с отговорности
в областта на социалното подпомагане,
с цел осигуряване на добри условия на
дейността, подобряване на дейността
им и предотвратяване на нарушенията
на законовите разпоредби.
Също под ръководството на министерството има четири агенции, публични институции с юридическа правосубектност:

 наблюдение на изплащането на социални помощи и програмите за социални
услуги;

 Национален орган за лицата с увреждания;

 оценяване и наблюдение на социалните услуги въз основа на стандарти за
качество и разходи и събиране на данни, необходими за индикаторите за социално приобщаване;

 Национална агенция за равни възможности за жените и мъжете;

 организиране и предоставяне на услуги
за определяне, отчитане и изплащане
на обезщетения от социалното подпомагане;
 организиране и осигуряване на систе-

 Национален орган за закрила на детето
и осиновяване;

 Национална агенция по заетостта.
На равнище регион основната институция
е Главна дирекция за социално подпомагане и закрила на детето (ГДСПЗД), която
е специализиран орган на Областния съвет (в Румъния областните съвети са из-
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борни и разполагат със собствени бюджети). ГДСПЗД са същевременно и доставчици на социални услуги чрез свои звена.
На местно ниво Местните съвети отговарят за:
 финансиране на социални стипендии
за учениците,
 предоставяне на субсидии на НПО за
социално подпомагане, работещи на
местно ниво,
 финансиране и координиране дейността на трапезариите за социално подпомагане,
 финансиране и организиране на местни или регионални служби за социално
подпомагане чрез асоциация с други
местни съвети,
 координиране на мрежата от лични
асистенти на хора с увреждания.

12. Гражданско участие в
процеса на взимане на
решения в социалната сфера
В процеса на подготовка за членство в ЕС
редица български организации натрупаха
значителен опит в предоставянето на услуги. Нещо повече, може да се каже, че
те бяха в голяма степен двигател на социалната реформа и особено в процеса на
деинституционализация. В тези си усиля
гражданският сектор бе подкрепян предимно от външни източници като Програма ФАР на ЕС, програмата на Международна социална служба – Швейцария, програма МАТРА на холандското правителство и
др. Благодарение на направеното третият сектор в България си извоюва привилегията и отговорността да участва като
доставчик на услуги за деца и лица, финансирани с държавни средства. Трябва
да отбележим обаче, че въпреки законовите възможности по-малко от половината български общини делегират социални
услуги на частни организации.

С цел развитие на активната гражданска
позиция сред местните общности и насърчаване упражняването на граждански контрол в общините се създадоха Обществени съвети, които съдействат за провеждане на политиката по социалното подпомагане в общините, обсъждат регионални
стратегии, програми и проекти, свързани
със социалните помощи, съдействат за
координиране на дейността по предоставяне на социални услуги от физически
лица, регистрирани по Търговския закон,
осъществяват контрол по качеството на
социалните услуги в съответствие с утвърдените стандарти и критерии и др. Гражданските организации могат да участват в
работата на съветите.
Както вече бе споменато, с промените в
Закона за социалното подпомагане през
2010 г. се въведе законово изискване
всяка община и област да приемат стратегии за развитие на социалните услуги.
Гражданските организации се включиха в
работните групи за подготовка на стратегиите по силата на закона.
С цел защита на интересите на потребителите на социални услуги и упражняване на обществен контрол Правилникът
за приложение на Закона за социалното
подпомагане регламентира, че могат да
се създават съвети на потребителите
на социални услуги, на техните настойници или попечители. Съветите имат съвещателни функции при осъществяване на
дейностите по предоставянето на социални услуги и следят за качеството им. При
констатирани нарушения съветите уведомяват писмено инспектората към Агенцията за социално подпомагане.
По отношение на закрилата на детето
също има изискване във всяка община
да работи Комисия за детето с консултативни и координационни функции. В
комисията, освен представители на общинската администрация, полиция и други институции, законът препоръчва да се
привличат и юридически лица с нестопанска цел и други, които осъществяват дей-
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ности по закрила на детето. Комисията е
обединяващо и координиращо звено на
политиките за всички деца на територията на общината и формира и осигурява
осъществяването на местната политика по
закрила на детето.

с деца (сексуална, физическа или емоционална), пренебрегване (физическо,
медицинско или образователно), на икономическа експлоатация на деца (работа
под законната възрастова граница, просия
и т.н.) и др.

В Румъния на правителствено равнище
Министерството на труда и социалната
справедливост разработва стратегии и
социални политики при активни консултации с гражданското общество. Също така
за публично обсъждане се публикуват
проекти на нормативни актове.

Превантивните действия могат да бъдат:

По-видими са възможностите за гражданско участие в областта на закрила на
детето. Така например Законът за защита и утвърждаване на правата на детето
изисква от органите на местната администрация да включват местната общност в
процеса на идентифициране на нуждите и
решаване на социални проблеми, свързани с децата на местно ниво. За тази цел се
предвижда създаването на консултативни
обществени структури. Те имат за задача
да насърчават спазването на правата на
децата в съответните административнотериториални единици в сътрудничество
с отговорните институции с правомощия в
областта.
Членовете на консултативните структури са граждани от общността, формални
и неформални лидери, които искат да се
включат като доброволци в интервенцията на местно ниво: общински съветници,
свещеници (независимо от религията),
квартални полицаи, семейни лекари/педиатри, училищни съветници, директори
на училища и/или учители, представители на други сдружения в общността (религиозни, младежки, на жените, малцинствата и т.н.), на социални услуги, местни
представители на медиите, икономически
оператори/бизнесмени, лидери на общността.
Консултативните структури препоръчват
на държавните органи да предприемат
действия за превенция на злоупотребата

 информиране на членовете на общността по въпросите за правата на детето
(напр. в „училището за родители”);
 идентифициране и предлагане на конкретни решения за деца, изложени на
риск от експлоатация чрез трудова експлоатация, сексуална експлоатация и
трафик на деца (дневни центрове, центрове за консултиране и подкрепа);
 улесняване на достъпа на уязвими семейства до съществуващите услуги за
подкрепа;
 сигнализиране на публичните органи
на региона за случаи на деца жертви.

13. Деинституционализация на
социалните услуги
В България има консенсус, че институционалният тип услуги както за възрастни,
така и най-вече за деца са част от тежкото наследство, оставено от тоталитарната
държава. Процесът на деинституционализация, както и свързаното с него създаване на услуги в общността, са в основата
на социалната реформа в страната. Показателен е фактът, че в края на 2003 г.
социалните услуги в общността са едва 40
на брой, а през 2009 г. – 448 услуги с капацитет на обслужване 11 789 места. Освен
с разкриването на нови социални услуги в
общността реформата в тази област се извършва и чрез подобряване качеството на
живот на хората, настанени в специализирани институции.
През месец февруари 2010 г. правителството на Република България прие основен политически документ за деинституционализацията - Национална стратегия
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„Визия за деинституционализацията на
децата в Република България”. Стратегията е разработена в съответствие с Насоките за алтернативната грижа за деца, приети от Комитета на Обединените нации за
правата на детето и одобрени от Общото
събрание. Тя е обсъдена публично с 23
български неправителствени организации. В нея се признава, че двадесет години след началото на политическите промени институционализацията на грижата
за деца в България продължава да бъде
неразрешен проблем, който не може да
бъде обяснен само с тоталитарното минало. Липсата на ясна политическа воля за
закриване на домовете доведе до тяхното „реформиране” и „преструктуриране”,
които често се възприемат като ремонт на
сградата и не водят до съществена промяна в начина на грижа и живота на децата.

вена част от дейностите са насочени към
регулиране на изхода от институциите и
намаляване на броя на децата, които преминават от една институция в друга.
Предвижда се въвеждането на специални
програми за децата, напускащи домовете,
които да ги подготвят за успешната им интеграция. Специално място в стратегическия документ е отделено на услугите в
подкрепа на семействата на децата с увреждания – създаване на екипи за ранна
интервенция, мобилни социални услуги
и др. Националната стратегия си поставя ясната и категорична цел: закриване
на всички институции за деца в рамките
на 15 години, считано от приемането на
документа, и недопускане настаняването
и отглеждането на деца от 0 до 3 години
в резидентна грижа след приключване на
реформата.

В документа се предвижда всички програми и проекти, насочени към деинституционализацията и развитието на различни
услуги за деца и семейства, които се финансират от Европейския съюз или националния бюджет в България, да се ръководят от приетата Национална стратегия.

Резултатите от изпълнение на Стратегията са осезаеми – например данните за
първата година от влизането й в сила показват, че децата в домовете са намалели
с около 1000 само за една година – 4755,
в сравнение с 5695 през 2010 г. По данни
от 2015 г. броят на децата, отглеждани в
специализирани институции, е намалял
със 78% в сравнение с 2011 г., на приема
в такива институции - с 68%, а броят на
деца, отглеждани в приемни семейства, е
нараснал от 855 на 2323.

В резултат на изпълнението на този стратегически документ се очаква в дългосрочен план, преминавайки през намаляване
на броя на децата в институциите, да се
достигне до пълното закриване на класическия тип институции, като същевременно се прекрати настаняването в институции на децата от 0 до 3-годишна възраст,
след приключване на реформата. Планираните мерки са насочени преди всичко
към регулиране на входа на институциите
чрез подкрепа на семейството и развитие
на услуги за предотвратяване на изоставянето, като услуги за превенция на рисковете в семейството, ранна интервенция
и подкрепа на детето, услуги по семейно
планиране и семейна медиация. Усилията
са насочени към въвеждане на приемната
грижа в национален мащаб като основна
алтернатива на настаняването в специализирана институция и насърчаване развитието на осиновяването. Друга същест-

С цел развитието на дългосрочната грижа
за възрастните хора и подобряване качеството им на живот в началото на 2014
г. бе приета Национална стратегия за дългосрочна грижа. Стратегията предвижда
изграждане на достъпни и качествени услуги в общността и в домашна среда, които да осигурят възможност за социално
включване на хората с увреждания и възрастните хора и същевременно да имат
превантивна роля по отношения институционализацията на тези лица. Сериозен
акцент в Стратегията е поставен върху
деинституционализацията на грижата за
хора с увреждания и възрастните хора,
развитието на услугите в домашна среда и
подкрепата на семейства с повишена отго-
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ворност към грижите за зависими членове
на семейството. Насърчаването на взаимодействието между социалните и здравните услуги, включително и развитието на
иновативни междусекторни услуги, както и прилагането на интегриран подход,
също са сред приоритетите в Стратегията.
Сред основните приоритети на Стратегията е и създаването на по-ефективен механизъм за финансиране на дългосрочната
грижа и постигане на устойчиво нарастване на финансовите средства за услуги в
общността и в домашна среда.

ЕТАП 2: Планиране и групи за
действие

В Румъния, както и в България, тоталитарната държава остави същото наследство в
сферата на социалните услуги. Процесът
на деинституционализация бе съвкупност
от дейности, не простото закриване на
институции. В общия смисъл се счита, че
процесът на деинституционализация се
състои от три компонента:

 ръководителя на затворената институция;

 Превенция на входа и на настанявания,
които не са необходими в системата;
 Откриване и развитие в рамките на
общността на подходящи алтернативи
за приемане, подготовка, отношение,
образоване и рехабилитация на децата,
които не се нуждаят от настаняване;

Непосредствено след идентифицирането
на целевата група или институция бяха
създадени групи за действие, чиято роля
бе да контролират целия процес на затваряне. Тези групи имаха редовни срещи и
включват:
 високопоставен представител от Регионалната дирекция за защита на правата
на детето (управител или заместникуправител);

 представители от страна на партньорските неправителствени организации,
които бяха включени в процеса на затваряне;
 представители на местните власти;
 лице с експертен опит в рамките на социалното подпомагане или в работата с
определена целева група;
 икономист или финансов мениджър от
страна на Регионалната дирекция за защита на правата на детето.

 Подобряване на условията, грижата и
лечебния процес за децата, които се
нуждаят от грижи, предлагани от държавата.

ЕТАП 3: Принципи

Най-важните стъпки на процеса на деинституционализация бяха:

 децата трябва да живеят със семействата си;

ЕТАП 1: Определяне на целевата
група на децата или на целевата
институция.
Препоръчва се да се вземе решение за
закриване на институцията и тази институция трябва да бъде затворена завинаги.
Започна се с институции за деца на възраст между 0 и 3 години, за да се гарантира, че не влизат малки деца в системата.

Процесът на деинституционализация спазваше следните минимални принципи:

 децата трябва да бъдат защитени от
злоупотреби и лошо отношение;
 децата трябва да поддържат контакт
със семействата си;
 мнението на децата трябва да бъде изслушано;
 децата трябва да бъдат третирани като
индивиди;
 трябва да се намерят заместващи семейства;
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 за някои деца е необходима специална
грижа с настаняване;
 преместването трябва да е последното
за детето и трябва да бъде положително;
 братя/сестри трябва да бъдат заедно
или отново събрани;
 трябва да се осигури допълнителна
подкрепа за децата със специални нужди.
ЕТАП 4: Планиране
Процесът на планиране бе разделен на
два основни етапа, този на анализа и този
на логистиката.
I.	Беше извършена сложна преоценка за
всички деца с участие на експерти.
Бяха проведени дискусии с родителите
или с грижещите се относно развитието на
детето и социалното му положение. Бяха
извършени посещения у дома, в естествените семейства на децата. Бяха направени
оценки, за да се разбере историята на децата, причината за институционализирането, медицинските причини, случаите на
злоупотреби и др. Оценките бяха направени и за братята/сестрите на децата от
други институции.
Целта на тези оценки беше двойна. На
първо място, тя представя обща представа на всяко дете, за нуждите и развитието
му, които след това формират основата за
формиране на услугата. На второ място,
тя предлага основа за оценка и мониторинг на ефективността на услугите след
преместване на детето.
Анализът на потока на децата през институцията се основаваше на данни от цялата година, разделени по месеци. Данните
включват:
 броя на месечните входове и изходи;
 възрастта на децата, които влизат и напускат всеки месец;

 мястото, откъдето идват децата, по категории: природни семейства, разширени семейства, алтернативни услуги,
други институции, от улицата;
 местата, където децата са дошли, класифицирани по категории: естествени
семейства, разширени семейства, осиновяване.
Също така имаше общ анализ на оперативните разходи. Проучени бяха и разходите
за едно дете, и общите разходи за дейността на институцията за една година.
Въз основа на това алтернативните услуги
бяха разработени така, че общите разходи
да не надвишават бюджета.
В плана за закриване са включени и планове за сградата. Този факт включваше
изграждането на модулно разделение.
В някои случаи решението бе намерено
чрез наемането или пускането в експлоатация на сграда към други власти.
II.	Логистиката означава преди всичко
създаването на алтернативни услуги.
Алтернативните услуги включват: програми за реинтеграция и семейно настаняване, подкрепа за майките, национално
осиновяване, специални услуги по настаняване, услуги в общността (дневни
центрове или центрове за консултиране),
както и процес на оценка приблизително
колко деца ще бъдат преместени във всяка нова услуга. Логистичното означава и
финансовото предсказване на бъдещите
оперативни разходи.
Когато трябваше да се създадат някои
превантивни услуги, финансовото предложение включваше броя на децата, които иначе биха могли да влязат в институцията, както и разходите, свързани с
това. По този начин се демонстрира икономическата ефективност на услугите по
превенция. Също така бяха взети предвид
нуждите от подготовка на персонала. Въз
основа на тези предвиждания бяха разработени план за действие и програма.
Планът беше в основата на програмата по
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затваряне. Планът започна със създаването на превантивните услуги (ако бе необходимо) и беше фокусиран върху услугите
за деца, които трудно могат да бъдат преместени. Планът включваше поетапното
движение на децата (и на персонала, ако
е необходимо) в рамките на новите услуги
и подготвителна програма преди и след
преместването. По време на програма за
затваряне бе неизбежно за определено
време двете системи да работят успоредно, докато институцията бъде затворена.
Програмата по затваряне последваше 4
важни точки:
 спиране на входа в рамките на институцията;
 изпълнение на плана за действие;
 преместване на децата на етапи;
 преместване на персонала на етапи.
Оценката на развитието на децата продължи в рамките на новите услуги. На 12 месеца след затварянето и след това всяка
година се извършва оценяване на новите
услуги.
По данни, предоставени от Safe the
Children - Румъния, през 2002 г. от общо
4 965 044 съществуващи деца 38 599 са в
специализирани държавни институции, а
5104 - в неправителствени структури.
През 2001 г. правителството стартира интензивна програма за деинституционализация на социалните услуги за деца, при
което се постига значително намаление
на децата в институциите. Така например
статистическите данни, предоставени от
Националния орган за защита на правата
на детето, показват, че през март 2007
г. в институции са пребивавали 26 599
деца, представляващи около 36% от децата, отделени от родителите им, а 47 194
(приблизително 64%) са деца, защитени в
семейна среда (приемни родители, роднини, други семейства/лица). Въпреки
действията на правителството обаче проблемите, с които се сблъскват както де-

цата, които са напуснали институциите,
така и тези, които все още живеят в тях,
все още са деликатен въпрос в темата за
закрила на детето.
В момента основният стратегически документ за социално подпомагане в Румъния е Националната стратегия за социално включване и намаляване на бедността
2015 - 2020, одобрена с Правителствено
решение 383/2015 заедно със Стратегическия план за действие за периода 2015
- 2020 г. Тези два документа определят
както целите, така и основните насоки
на интервенция в областта на социалното
приобщаване до 2020 г.
Според тези документи целта на румънското правителство е всички граждани да
имат еднакви възможности да участват в
обществото, да бъдат ценени, да живеят
достойно, а техните елементарни нужди
трябва да бъдат задоволени и различията да бъдат зачитани. По-конкретно основният резултат от стратегията е да се
гарантира социалното приобщаване на
уязвимите групи и да се намали броят
на хората, изложени на риск от бедност
или социално изключване с 580 000 до
2020 г. в сравнение с 2008 г., в съответствие с предполагаемата цел на Румъния
да постигне целите на Стратегия „Европа
2020”.
 За децата (на възраст от 0 до 17 години)
целта на стратегията е да се осигури
възможност за развитие независимо от
социалния произход, като се осигурят
условия за развиване на умения и придобиване на знания, за да се постигне
напълно индивидуалният им потенциал
като успешни ученици и студенти, хора
със самочувствие, отговорни граждани, които да допринасят за развитието
на обществото.
 По отношение на възрастните, способни да работят на пазара на труда, целта
е да се осигури възможност за тяхното
пълноценно участие в икономическия,
социалния и културния живот на Румъния.
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 Целта на тези, които са преминали активна възраст, е да бъдат оценени и
уважавани, да останат независими и да
могат да участват във всички аспекти
на живота като активни граждани и да
се насладят на високо качество на живот в сигурна общност.
Стратегията генерично разделя различните видове интервенции на:
 личностно ориентирани политики
 зонови политики
Личностно ориентираните политики обхващат политики, насочени пряко към намаляване на бедността и увеличаване на
социалното приобщаване в няколко ключови области: доходи (социални помощи и
социалноосигурителни права), енергийна
бедност, заетост, образование, здравеопазване, жилищно настаняване, социално
участие и социални услуги. Тъй като бедността има специфично териториално разпределение в Румъния, една от основните
цели на Стратегията е, че разпределението на ресурсите трябва да бъде съпоставено с разпределението на потребностите
в цялата страна (чрез политики на зони).
В областта на социалните услуги ключовите интервенции за намаляване на бедността и насърчаване на социалното приобщаване са:
1. Допълване на наличните публични
средства за сектора на социалните услуги
с финансиране от ЕС.
2. Укрепване и подобряване на социалните услуги на общностно ниво чрез:
 разработването на минимален пакет за
интервенция като задължителна отговорност на всеки местен орган;
 финансиране на национална програма за гарантиране във всяко населено
място на съществуването на поне един
служител на пълно работно време, който извършва социална работа и работи
с уязвими лица и техните семейства;

 финансиране на национална програма
за обучение на персонала за социално
подпомагане и разработване на методологии, ръководства и инструменти
за подпомагане на широкото прилагане
от Публичната служба за социално подпомагане на управлението на случаите,
особено в малките общини и градове;
 разработване на солидна система за
социално наблюдение и оценка на общностно равнище;
 финансиране от регионалните оперативни програми 2014 - 2020 на инфраструктурните инвестиции, необходими
за осигуряване и развитие на социални
услуги (дневни центрове, обществени
столови, удобства за домашни грижи и
др.).
3. Да се развият съвместни екипи за интервенция в общността, които да предоставят социални услуги в областта на образованието, заетостта, здравеопазването и
социалното посредничество и да подпомагат програми на общностно равнище, особено в бедните и маргинализирани райони, селски и градски, ромски и неромски
чрез:
 разработване на ясни методологии,
протоколи и работни процедури за социалните работници в общността и
 развитие на мултифункционални общностни центрове в маргинализираните
райони за предоставяне на интегрирани услуги на (но не изключително само)
семейства в крайна бедност.
4. Укрепване на социалните услуги за закрила на детето чрез:
 разработване и укрепване на капацитета за профилактика и подкрепа на общността;
 преразглеждане на начините и средствата (включително социални помощи)
за оказване на подкрепа на семействата, за да се предотврати отделянето на
детето от семейството;
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 преразглеждане на съществуващите
услуги за закрила на детето, за да се
подобри качеството на предоставяната
грижа, като същевременно се намали
продължителността на престоя в системата за закрила до необходимия минимум (предложена ключова инициатива);
 деинституционализация и преминаване
към грижи на общността;
 финансиране от регионалните оперативни програми 2014 - 2020 на социалната инфраструктура, необходима за
предоставяне на социални услуги за
деца (дневни центрове, фамилни къщи
и др.).

те на услуги в целия регион.
6. Укрепване на социалните услуги за хора
с увреждания чрез:
 разработване и укрепване на капацитета за подкрепа и превенция в общността;
 деинституционализация и преминаване
към грижи на общността;
 финансиране от регионалните оперативни програми 2014 - 2020 на социалната инфраструктура, необходима за
осигуряване на социални услуги за хората с увреждания (дневни центрове,
защитени жилища и др.).

5. Развитие на социалните услуги за уязвими групи чрез:

14. Социални услуги в българорумънския граничен район

 увеличаване на финансирането за социални услуги и социална инфраструктура и подобряване на процедурите за
възлагане на обществени услуги на неправителствени и частни доставчици;

В резултат на направеното проучване в
България бяха идентифицирани общо
376 социални услуги с около 18 450 потребители, доставяни в момента в осемте
гранични области. Тези цифри вероятно
са по-малки от действителните поради
факта, че няма достъпна информация за
услуги, предоставяни от поделения на самата Агенция за социално подпомагане и
такива в домашна среда. Например услуги
като „социален асистент“ и „домашен помощник“ не са включени.

 засилване на ролята на Генералните
дирекции за социално подпомагане и
закрила на детето в стратегическото
планиране, насоките и методологичната координация на Публичните служби
за социално подпомагане, както и наблюдението и оценката на доставчициВид на услугата

Брой

УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА ДЕЦА
Дневен център за деца и младежи с увреждания - седмична грижа

3

Дневен център за деца и/или младежи с увреждания

19

Звено „Майка и бебе“

3

Кризисен център за деца

6

Наблюдавано жилище

3

Преходно жилище за деца

6

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания

5

Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания

1
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Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания

40

Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания

35

Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания с
потребност от постоянни медицински грижи

1

Център за обществена подкрепа

35

Център за работа с деца на улицата

4

Център за социална рехабилитация и интеграция за деца

10

УСЛУГИ В ИНСТИТУЦИИ ЗА ДЕЦА
Дом за деца, лишени от родителска грижа

4

УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ
Дневен център за деца и пълнолетни лица с увреждания

2

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания

15

Дневен център за стари хора

12

Защитено жилище за лица с психични разстройства

14

Защитено жилище за лица с умствена изостаналост

34

Защитено жилище за лица с физически увреждания

2

Наблюдавано жилище

3

Преходно жилище за лица

3

Кризисен център за лица

1

Приют

1

Център за временно настаняване

4

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция

3

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства

14

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост

12

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически
увреждания

7

Център за настаняване от семеен тип за стари хора

2

Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица

24
Няма информация

Домашен социален патронаж
УСЛУГИ В ИНСТИТУЦИИ ЗА ВЪЗРАСТНИ
Дом за пълнолетни лица с деменция

6

Дом за пълнолетни лица с психични разстройства

2

www.interregrobg.eu

45

Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост

8

Дом за пълнолетни лица с физически увреждания

5

Дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения

1

Дом за стари хора

27

ОБЩО

376

Разпределението на услуги по области е,
както следва:
Област

Брой услуги

Видин

61

Монтана

44

Враца

50

Плевен

35

Велико Търново

68

Русе

57

Силистра

34

Добрич

27

Общо

376

Социалните услуги за деца са 172 (45,5%),
за възрастни - 205 (54,5%). Само едно от
услугите за деца се предоставя в специализирана институция (дом), а останалите
171 са в общността. Услугите в общността
за всички видове бенефициенти преобладават на брой - 326 (86,7%) на 50 (13,3%).
Услугите в общността стават все по-популярни като центрове за дневни грижи,
приюти, настаняване в семеен тип (за
деца), центрове за обществена подкрепа
(за деца и родители), центрове за социална рехабилитация и интеграция на деца и
възрастни, както и популярния „домашен
социален патронаж”, който се практикува

в почти всяка община. Домашен помощник/социален асистентент също са много
популярни, но тези услуги се предоставят
предимно от проекти, затова не са напълно описани в изследването.
Въпросът с диверсификацията на доставчиците на социални услуги в региона все
още не е достатъчно добре решен. Трябва
да се отбележи, че повечето от услугите
както в институциите, така и в общността
се предоставят от общините. Изключенията не са много, само 35 НПО от изследваните управляват услуги самостоятелно
или в партньорство с общините. В същото
време гражданският сектор е инициатор
на създаването на голяма част от услугите
в общността, осъществени по проекти, които са преминали към общините. Положителен е примерът на общините Русе и Видин, които делегират най-висок процент
социални услуги на НПО.
По отношение на разнообразието от акредитирани социални услуги в целевите за
проучването румънски райони има само
17 отделни вида акредитирани социални
услуги. От тях повечето са резидентни
центрове за деца в системата за специална закрила (159 от тези услуги представляват 40% от общите акредитирани социални услуги на нивото на региона).
Разпределението на акредитираните социални услуги по видове услуги е, както
следва:

Видове социални услуги

Брой

Резидентни центрове за деца в системата за специална защита
Резидентни центрове за възрастни с увреждания
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Дневни центрове за деца: деца в семейството, отделени деца или в
риск от отделяне от родителите
Резидентни центрове за грижи и подкрепа на стари хора
Резидентни центрове за грижи и медико-социални услуги за възрастни хора, хронично и терминално болни
Дневни центрове за подпомагане на други хора в нужда
Дневни центрове за възрастни с увреждания
Дневни центрове за семейство с деца
Резидентни центрове за грижи и подкрепа за майка и дете
Центрове за подготовка и досавка на храни за хора, изложени на
риск от бедност
Услуги за домашна грижа за възрастни хора, хора с увреждания,
хора в ситуация на пристрастяване
Резидентни центрове за грижи и подкрепа за жертви на домашно
насилие
Центрове за грижи и подкрепа за бездомни лица
Не определени
Дневни центрове за стари хора
Резидентни центрове за млади хора в затруднено положение
Центрове за грижи и подкрепа на хора, жертви на трафик
Общо

Ще отбележим, че от общо 397 акредитирани социални услуги само 287 са преминали етапа на оценка и са получили оперативен лиценз за период от 5 години, а
останалите 110 услуги все още са на етап
временно лицензиране с максимална продължителност една година.
Анализът на разпределението на акредитираните доставчици на социални услуги
в проектните региони в Румъния показва
значителни регионални различия. По този
начин според данните, предоставени от
регистъра на акредитираните доставчици
на социални услуги, повечето от тях се намират в регионите Долж (69 доставчици)
и Констанца (60 доставчици), като всички
останали региони имат значително по-малък брой доставчици на социални услуги.
Разпределение на доставчиците на услуги
по региони:

Регион

53
33
12
12
10
9
9
8
7
7
6
4
2
2
1
397

Брой
доставчици

Мехединци

13

Телеорман
Гюргево
Олт
Кълъраш
Констанца
Долж
Общо

14
15
16
18
60
69
205

Анализът на типологията на доставчиците
на социални услуги според организационната форма показва доминиращ дял на
публичните структури. На нивото на целия
анализиран район на 205 акредитирани
доставчици 108 (53%) са публични структури, а 93 (представляващи 45%) са частни
структури.
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Регион

Публични

Частни

Не уточнени

Общо

Кълъраш

12

6

0

18

Констанца

16

44

0

60

Долж

52

16

1

69

Гюргево

5

9

1

15

Мехединци

5

6

2

13

Олт

8

8

0

16

Телеорман

10

4

0

14

Общо

108

93

4

205

Специална ситуация се регистрира на
ниво регион Констанца, където най-голяма част от доставчиците са частни структури (44 частни доставчици в сравнение с
едва 16 публични доставчици). Трябва да
се отбележи обаче, че редица такива регистрирани като НПО структури всъщност
са квазипублични структури, при условие
че са стздадени от публични структури.
Това са асоциации или фондации, създадени и контролирани от публични институции като Местните съвети.
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ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ДОКЛАДА

Година след проучването в България вече
имаме проект за специален Закон за социалните услуги. Макар че той все още не е
предмет на гласуване в националния парламент, ще очертаем накратко предложените по-съществени промени.
Със законопроекта се предлага ново разбиране, нова философия за ролята на социалните услуги. Целите му са:
1. гарантиране на равен достъп до социални услуги, отговарящи на индивидуалните потребности на лицата;
2. гарантиране на качеството и ефективността на социалните услуги;
3. гарантиране на правото на всяко лице
на подкрепа за живот в домашна среда
и в общността;
4. насърчаване на интегрирания подход
при осигуряването на подкрепа на лицата;
5. насърчаване и развитие на публичночастното партньорство при предоставянето на социални услуги.
Законопроектът дава нова дефиниция на
социалните услуги като дейности за подкрепа на лицата за:
1. превенция и/или преодоляване на социалното изключване;
2. реализиране на права;
3. подобряване на качеството на живот.
Със законопроекта се предвижда да се
създаде национална карта на социалните
услуги, които се финансират напълно или
частично от държавния бюджет. По този
начин ще се сложи ред в планирането и
създаването на услуги и ще се гарантира,
че те ще са съобразени с потребностите
на хората в различните населени места.
Със създаването на национална карта

държавата поема ангажимент за създаване на пълна мрежа от социални услуги в
цялата страна в дългосрочен план.
В проекта е предвидено да се създаде
нова агенция за качеството на социалните услуги, която ще следи дали се спазват
правата на потребителите на социални услуги. В специална наредба ще се регламентират стандарти за качеството на социалните услуги. Ще се въведат и правила за контрол и мониторинг на качеството
от самите доставчици и от общините.
Основен доставчик на социални услуги
е общината, която може сама да се ангажира с доставката, да създава за тази
цел собствени специализирани юридически лица или да ги делегира на външни,
частни доставчици. Предвижда се лицензиране на социалните услуги, независимо
от вида им, когато те се предоставят от
създадени от общините юридически лица
и от частни доставчици. Лицензирането се
извършва от Агенцията за качеството на
социалните услуги, която поддържа регистър на лицензираните доставчици.
Законопроектът се опитва да облекчи достъпа до социални услуги. Всеки човек ще
има право на консултация и информация
за ползването на социални услуги и ще
може сам да избере доставчика, който да
му я предостави. За първи път се предвижда да се даде възможност за ползване на общодостъпни социални услуги от
всички лица, а не само от представители
на уязвимите групи. Това ще са услуги за
информиране, консултиране и обучение
за реализиране на социални права и за
развиване на умения, които се предоставят за срок до 2 месеца.
В новия закон ще се определят и финансирани от държавата социални услуги,
включително и за пълнолетни, които ще
се предоставят без заплащане на такса.
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Сред тях ще са услугите за консултиране
и подкрепа на родители по въпросите на
ранното детско развитие и отглеждането
на деца; ранна интервенция на уврежданията; спешно осигуряване на подкрепа в
случай на кризисна ситуация и други.
Ползването на социални услуги за резидентна грижа се допуска само в случай,
че са изчерпани възможностите за подкрепа на лицата чрез социални услуги в
домашна среда и в общността.

Предвижда се да се въведе и напълно
нова социална услуга – заместваща грижа.
Нейната цел е да се осигури временна почивка на родители и лица, които полагат
грижи за зависими членове на семейството. Услугата ще е безплатна до 14 календарни дни в годината, а общият период на
предоставянето й ще е до 30 календарни
дни годишно.
Дискусиите по проекта продължават, като
предстои той да бъде публикуван за обществено обсъждане.
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Социални структури
в румънската част на трансграничния регион

Тази база-данни от социални структури (институции и организации, имащи
административни, изпълнителски, методически и други функции в сферата на
социалните услуги) в румънската част на
трансграничния регион е създадена в резултат от проучване на нашите румънски
колеги от асоциация „Василиада“ - Крайова. В нея преобладават по-големите и
утвърдени доставчици на социални услуги, тя не е изчерпателна и продължава
да се обогатява. За повече и по-актуална
информация посетете сайта на проекта
www.rn4sc.eu

ОБЛАСТ КЪЛЪРАШ

1.	ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ И ЗАКРИЛА НА
ДЕТЕТО” - КЪЛЪРАШ
Кратко представяне на доставчика:
Главна дирекция „Социално подпомагане
и закрила на детето" – Кълъраш, е създадена и функционира като публична институция с юридическа правосубектност,
учредена под юрисдикцията на Областния
съвет на област Кълъраш. Институцията
има за предмет на дейност предоставянето на социални услуги чрез провеждане
на областно ниво на комплексен набор от
мерки и действия в областта на закрилата
на детето, семейството, самотните лица,
възрастните хора, лицата с увреждания,
както и всяко лице в нужда, с цел насърчаване на социалното приобщаване и повишаване на качеството на живот.
За контакти:
Адрес: Str. Baraganului, nr. 1, Calarasi,
Romania
Телефон: +40 242.311.060
E-mail: directie@dgaspc-cl.ro
www.dgaspc-cl.ro

Кратко представяне на областта:
С площ от 5087 km , представлява 2,1% от
румънската територия. Намира се в югоизточната част на Румънската равнина,
по течението на река Дунав и Борчеа. Административната организация на територията към 31 декември 2015 г. е, както
следва: 2 общини, 3 града, 50 комуни и
160 села. Основните градове: Кълъраш и
Олтеница.

ПРЕДОСТАВЯНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ:

2

Приемен център за спешна помощ
„Св. Мария“ - Кълъраш
Вид на социалната услуга:
Резидентен тип (център за настаняване)
Целеви групи:
 Деца от 3 до 18 години, които са експлоатирани, неглижирани или отделени от родителите;
 Деца до 3 години с увреждания.
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Капацитет: 22
Кратко описание:
Приемният център за спешна помощ „Св.
Мария“, гр. Кълъраш, гарантира закрилата на експлоатираните деца, тези, с които
е злоупотребявано, и неглижираните деца
за период от максимум 6 месеца.
За контакти:
Адрес: Str. Baraganului, nr.1, Calarasi,
Romania
Телефон: +40 242.336.020, +40 728.728.486
E-mail: sfmaria@yahoo.com
www.dgaspc-cl.ro

Приемна грижа - Кълъраш
Вид на социалната услуга:
Други (в общността, настаняване при бенефициента, др.)
Целеви групи:
Деца, лишени от родителски грижи от 0
до 18 години, или млади хора от 18 до 26
години. Всяко дете има право да се ползва от приемна грижа, според случая

Комплекс за социални услуги за
деца и семейства „Сера“ Кълъраш
Вид на социалната услуга:
Резидентен тип (центрове за настаняване)
Целеви групи:
 деца от 7 до 18 години, които идват от
семейства със социални проблеми или
от приемни родители;
 родителите на тези деца, които получават помощ, за да избегнат разделяне от
децата.
Кратко описание:
Комплексът за социални услуги „Сера“
предоставя временна грижа за деца в затруднено положение чрез:
 социални услуги;
 образователни услуги;
 здравни услуги;
 консултиране на семейства или законни представители;

Капацитет:
250 деца и 205 приемни родители

 развитие на умения за независим живот;

Кратко описание:
Центърът за приемна грижи осигурява с помощта на медицински сестри възпитанието
и грижите за деца, които временно са лишени от родителска грижа. Основни услуги:
реинтеграция в семейството; подготовка за
осиновяване или социално-професионална
интеграция; осигуряване на функционална
мрежа от приемни родители.

За контакти:
Адрес: Str. Belsugului, nr. 7, Calarasi,
Romania
Телефон: +40 242.334.451, +40 727.071.973
E-mail: Adrianionut.patru@yahoo.com
www.dgaspc-cl.ro

За контакти:
Адрес: Str. Baraganului, nr. 1, Calarasi,
Romania
Телефон: +40 242.336.020, +40 728.728.486
E-mail: sfmaria@yahoo.com
www.dgaspc-cl.ro

 социални и развлекателни дейности.

Дневен център „Сера” - Кълъраш
Вид на социалната услуга:
Дневен център (център без настаняване)
Целеви групи:
Деца от 3 до 6 години, които са от семейства в неравностойно положение
Капацитет: 40
Кратко описание:
В рамките на центъра се предлагат допълващи услуги към усилията на семействата, тези, предоставяни от образователна-

www.interregrobg.eu

53

та система, и услугите по настаняване за
деца в рамките на Главна дирекция „Социално подпомагане и закрила на детето“. Центърът осигурява на децата образователни, социални и услуги по развитие
на умения за независим живот.
За контакти:
Адрес: Str. Belsugului, nr. 7, Calarasi,
Romania
Телефон: +40 242.334.451, +40 727.071.973
E-mail: Adrianionut.patru@yahoo.com
www.dgaspc-cl.ro

Център за приемна грижа за деца
с тежки увреждания към Комплекса за услуги в общността за деца
с тежки увреждания – Кълъраш
Вид на социалната услуга:
Резидентен вид (център за настаняване)
Целеви групи:
Деца и млади хора с тежки увреждания от
0 до 26 години
Капацитет: 50
Кратко описание:
Центърът за приемна грижа на деца с тежки увреждания има за цел осигуряване на
настаняване, грижи, терапия и възстановяване и реинтеграция в семейството и/
или в общността на деца и млади хора с
увреждания.
За контакти:
Адрес: Aleea Gradinitei nr.4, mun. Calarasi,
Romania
Телефон: +40 242.331.3999
E-mail: artanta_dragomir@yahoo.com
www.dgaspc-cl.ro

Дневен център за възстановяване
на деца с увреждания към Комплекса за услуги в общността за
деца с тежки увреждания – Калараш
Вид на социалната услуга:
Дневен център (без настаняване)

Целеви групи:
Деца от 3 до 6 години в неравностойно положение
Капацитет: 50
Кратко описание:
Дневният център за възстановяване на
деца с увреждания има за цел да предотврати институционализирането чрез предоставяне на услуги за възстановяване и
терапия чрез речева терапия, кинезитерапевтични, психологически и образователни интервенции.
За контакти:
Адрес: Aleea Gradinitei nr. 4, mun. Calarasi,
Romania
Телефон: +40 242.331.3999
E-mail: artanta_dragomir@yahoo.com
www.dgaspc-cl.ro

Дневен център за хора с увреждания - Кълъраш
Вид на социалната услуга:
Дневен център (без настаняване)
Целеви групи:
Деца и млади хора с увреждания от 3 до
35 години
Капацитет: 48
Кратко описание:
Дневният център за хора с увреждания
има за цел да насърчава и защитава правата на децата и младежите с увреждания
и техните семейства, както и да подобрява техния живот и интереси.
За контакти:
Адрес: Str. Pelungirea Bucuresti, nr. 4,
Calarasi, Romania
Телефон: +40 726.171.466
E-mail: aschfrcl@yahoo.com
www.dgaspc-cl.ro

Приемна грижа „Св. Стефан” Перишуру
Вид на социалната услуга:
Резидентен вид (център за настаняване)
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Целеви групи:
Деца и младежи, временно или трайно
отделени от семействата си в резултат
на установяването на мярката за приемна
грижа, съгласно предвидените в закона
условия
Капацитет: 110
Кратко описание:
Основна мисия е осигуряването на достъп
на деца/млади хора за определен период
от време до настаняване, образование и
обучение за социално-професионална и
семейна интеграция или реинтеграция.
Целта на услугата е да осигури закрилата,
възпитанието и грижите на детето, временно или окончателно отделено от родителите си, в резултат на установяването
на мярката за приемна грижа.
За контакти:
Адрес: Perisoru, jud. Calarasi, Romania
Телефон: +40 242.346.020
E-mail: Centrul_perisoru@yahoo.com

Кратко описание:
Общата цел на дневния център за деца в
училищна и предучилища възраст е да се
подобри качеството на живот на децата от
общината, за да се предотврати отпадането им от училище чрез организиране на
социални и образователни програми.
За контакти:
Адрес: Str. Cornului, nr. 4, Dragos Voda,
jud. Calarasi, Romania
Телефон: +40 242.345.858
www.primariadragosvoda.ro

МЕСТЕН СЪВЕТ СТЕФАН СЕЛ
МАРЕ, ОБЛАСТ КЪЛЪРАШ		
За контакти:
Адрес: Str. Scolii nr. 25, Stefan cel Mare,
jud. Calarasi, Romania
Телефон: +40 242.530.077, +40 242.530.088
E-mail:primaria@primariastefan.ro
www.dgaspc-cl.ro
ПРЕДОСТАВЯНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ:

МЕСТЕН СЪВЕТ ДРАГОШ ВОДА,
ОБЛАСТ КЪЛЪРАШ
За контакти:
Адрес: Str. Principala, nr. 51, Dragos Voda,
jud. Calarasi, Romania
Телфон: +40 242.311.060
E-mail: primaria@primariadragosvoda.ro
www.primariadragosvoda.ro
ПРЕДОСТАВЯНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ:

Дневен център за деца в училищна и предучилищна възраст - Драгош Вода
Вид на социалната услуга:
Дневен център (без настаняване)
Целеви групи:
Деца от семейства в неравностойно положение на възраст от 3 до 14 години,
пребиваващи в Драгош Вода, област Кълъраш, и техните семейства

Дневен център за деца „Св. Николай“ – Стефан сел Маре
Вид на социалната услуга:
Дневен център (без настаняване)
Целеви групи:
Деца от семейства в неравностойно положение на възраст от 6 до 15 години с
местоживеене в Стефан сел Маре, област
Кълъраш
Кратко описание:
Мисията на дневния център е да се предотврати отделянето на деца от семейството, изоставянето и институционализирането на децата чрез осигуряване на
дневни грижи, образование, отдих - социализация, консултиране, развитие на
децата, както и дейности по подкрепа и
консултиране на родителите.
За контакти:
Адрес: Str. Gradinitei, nr. 36, Stefan cel
Mare, jud. Calarasi, Romania
Телефон: +40 242.530.077, +40 744.321.548
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E-mail: Mihaelalavinia.simion@yahoo.com
www.primariastefan.ro

ПРОТОПОПИАТ КЪЛЪРАШ
Кратко представяне на доставчика:
Протопопиат Кълъраш (архиерейско наместничество) е административна структура
с юридическа правосубектност в рамките
на Православната епископия на Слобозия
и Кълъраш. Протопопиатът е акредитиран
като частен доставчик на социални услуги
съгласно действащото законодателство,
предлагащо социални услуги на хора в
неравностойно положение с участието на
собствените си служители, доброволци и
развитието на партньорства в общността с
благотворителен характер.
За контакти:
Адрес: Str. Pompieri, nr. 26, Calarasi,
Romania
Телефон: +40 242.313.056
E-mail: protoieriacalarasi@yahoo.com
www.primariastefan.ro
ПРЕДОСТАВЯНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ:

Център за консултиране и подкрепа - Кълъраш
Вид на социалната услуга:
Услуга, предоставяна в общността
Целеви групи:
 уязвими семейства (в риск от дезинтеграция, самотни родители);
 семейства, изложени на риск от бедност и социално изключване, или семейства с ниски доходи.
Капацитет: 15 семейства
Кратко описание:
Целта на социалната услуга е да подобри
качеството на живот на бенефициентите,
да даде възможност и да ангажира общността, както и основните заинтересовани страни в развитието на общността,
в предотвратяването, смекчаването или
отстраняването на последствията от социално вредни събития, засягащи условията

на живот на семействата на бенефициентите, но също и за предотвратяване и преодоляване на трудностите в общността.
За контакти:
Адрес: Str. Pompieri, nr. 26, Calarasi,
Romania
Телефон: +40 242.313.056

ОБЛАСТ КОНСТАНЦА

Кратко представяне на областта:
Област Констанца е най-урбанизираната
област в Румъния, населението, живеещо
в градовете, е 506 458 жители от общо население 630 679 жители. Област Констанца заема 5-о място по отношение на приноса към вътрешния брутен продукт на
Румъния. Областа се намира в крайната
югоизточна част на страната. Със 7071,29
квадратни километра област Констанца
притежава 2,97% от повърхността на Румъния и заема 8-о място по отношение на
площ и 5-о място по отношение на население. От административна и териториална
гледна точка областта включва 3 общини,
8 града и 178 комуни.

	ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ И ЗАКРИЛА НА
ДЕТЕТО” - КОНСТАНЦА
Кратко представяне на доставчика:
Главна дирекция „Социално подпомагане
и закрила на детето“ – Констанца, е публична институция, юридическо лице, учредена под юрисдикцията на Областния
съвет на Констанца. Институцията има за
основна цел закрилата на децата и защи-
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тата на хората с увреждания, институционализирано и неинституционализирано,
и е функционално организирана в следните структури: Дирекция „Закрила на детето“, Дирекция „Социално подпомагане“ и
Дирекция „Икономика“.
За контакти:
Адрес: Str. Decebal nr. 22, Constanta,
Romania
Телефон: +40 241.480.851
E-mail: office@dgaspc-ct.ro
www.dgaspc-ct.ro
ПРЕДОСТАВЯНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ:

Център за приемна грижа
„Овидий“ - Констанца
Вид на социалната услуга:
Резидентен вид (център за настаняване)
Целеви групи:
Млади хора на възраст между 14 – 26 години от уязвими социални групи на територията на област Констанца
Капацитет: 88
Кратко описание:
Мисията на центъра е да предоставя социални услуги, за да развие уменията, необходими за социално-професионалната интеграция на бенефициентите. Общата цел
на центъра е да осигури рамката за подготовка на бенефициентите за независим
живот по отношение на социалния аспект.
За контакти:
Адрес: Str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 91,
Constanta, Romania
Телефон: +40 041.488.655

Приемен център за деца в спешни
ситуации - Констанца
Вид на социалната услуга:
Резидентен вид (център за настаняване)
Целеви групи:
Насилвани, пренебрегвани или експлоатирани деца от 3 до 18 години от област
Констанца

Капацитет: 30
Кратко описание:
Мисията на центъра е да предоставя помощни услуги за пренебрегвани, експлоатирани или малтретирани деца. В рамките на този център децата се възползват
от грижи за определен период от време.
Основните цели на центъра са:
 реинтеграция на децата в основното
или разширено семейство;
 предоставяне на социални услуги на
жилищна база;
 предоставяне на психологическо и социално консултиране за деца и семейства,
 услуги за формално и неформално образование.
За контакти:
Адрес: Str. Alunis, nr. 4, Constanta, Romania
Телефон: +40 241.488.653

Модул за майки с деца в Центъра
по приемна грижа при спешни ситуации - Констанца
Вид на социалната услуга:
Резидентен вид (център за настаняване)
Целеви групи:
Майки на деца до 3 години или бременни
в последното тримесечие
Капацитет: 16
Кратко описание:
Мисията на модула за приемане на майка
и дете в центъра е да се предотврати отделянето на майката от детето и социалната реинтеграция на майката. В модула
са предвидени следните услуги:
 настаняване и хранене за определен
период от време;
 психологическо консултиране;
 обучение в родителство;
 подкрепа за социална реинтеграция.
За контакти:
Адрес: Str. Alunis, nr. 4, Constanta, Romania
Телефон: +40 241.488.653
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Модул за жертви на семейно насилие към Приемния център за
спешни ситуации – Констанца
Вид на социалната услуга:
Резидентен вид (център за настаняване)
Целеви групи:
Жени/мъже, жертви на домашно насилие, и непълнолетни, за които се грижат
Капацитет:
4 места (един апартамент)
Кратко описание:
Мисията на модула е да осигури спешна
защита на жертвите на домашно насилие.

ПРЕДОСТАВЯНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ:

Семейно настаняване за
момчета „Бенджамин“Михаил Когалничану
Вид на социалната услуга:
Резидентен вид (център за настаняване)
Целеви групи:
Момчета в различни рискови ситуации от
10 до 17 години, живеещи в област Констанца
Капацитет: 12

Службата се намесва в ситуации на домашно насилие и подпомага родителите/
потенциалните родители да се справят с
психосоциалните трудности, засягащи семейните отношения, уменията за развитие на родителството и предотвратяване
на отделянето на детето от неговото семейство.

Кратко описание:
Мисията на центъра е да предоставя жилищни социални услуги за момчета в затруднено положение в област Констанца.
Целта на услугата е да осигури социална и
семейна реинтеграция на бенефициентите чрез индивидуални и групови консултантски дейности, училищно и професионално ориентиране, както и развитие на
самостоятелни жизнени умения.

За контакти:
Ползват се контактите на доставчика.
Мястото за настаняване е конфиденциална информация.

За контакти:
Адрес: Str. Victoriei, nr. 3, Mihail
Kogălniceanu, jud. Constanta, Romania
Телефон: +40 76.222.935

ПРОЕКТ РЪМЪНСКА СПАСИТЕЛНА
ФОНДАЦИЯ - КОНСТАНЦА

Семейно настаняване за момичета
Къща „Ана“ – Михаил Когалничану

Кратко представяне на доставчика:
Проект Румънска спасителна фондация е
неправителствена организация със социален характер, основана през 1997 г. Организацията е акредитирана като частен
доставчик на социални услуги. Понастоящем осъществява три социални услуги,
две от които работят като резидентни такива.
За контакти:
Адрес: Str. Victoriei, nr. 3, Mihail
Kogalniceanu, jud. Constanta, Romania
Телефон: +40 341.432.004

Вид на социалната услуга:
Резидентен вид (център за настаняване)
Целеви групи:
Момичета в риск от 6- до 16-годишна възраст, които живеят в област Констанца
Капацитет: 7
Кратко описание:
Мисията на центъра е да предоставя жилищни социални услуги за момичета в затруднено положение от област Констанца.
Целта на услугата е да осигури социална и
семейна реинтеграция на бенефициентите чрез индивидуални и групови консултантски дейности, училищно и професионално ориентиране, както и развитие на
самостоятелни жизнени умения.
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За контакти:
Адрес: Str. Victoriei, nr. 3, Mihail
Kogălniceanu, jud. Konstanta, Romania
Телефон: +40 76.222.935

Дневен център „Каса Карис“ Михаил Когалничану
Вид на социалната услуга:
Дневен център (без настаняване)
Целеви групи:
Деца в различни рискови ситуации от 8 до
17 години от област Констанца
Капацитет: 15
Кратко описание:
Мисията на Центъра е да предоставя социални и образователни услуги за предотвратяване на изоставянето на деца в
риск. Основните цели на центъра са:
 осигуряване на образователна подкрепа;
 осигуряване на консултации за детето
и неговото семейство;
 училищна ориентация;
 развитие на умения за самостоятелен
живот;
 социално подпомагане.
За контакти:
Адрес: Str. Victoriei, nr. 3, Mihail
Kogălniceanu, jud. Konstanta, Romania
Телефон: +40 76.222.935

	ФОНДАЦИЯ „ДЖОВАНИ БОШКО”
Кратко представяне на доставчика:
Фондация „Джовани Бошко” е неправителствена организация със социален характер. Фондацията е една от основните
частни доставчици на социални услуги в
Констанца.
За контакти:
Адрес: Str. Veniamin Costache, nr. 66,
Constanta, Romania
Телефон: +40 241.516.040
E-mail: fgb@fgb.ro
www.fgb.ro

ПРЕДОСТАВЯНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ:

Дневен център „Мама Маргарите“
- Констанца
Вид на социалната услуга:
Дневен център (без настаняване)
Целеви групи:
Деца и младежи от семейства в неравностойно положение, които са в социален
риск
Капацитет: 100
Кратко описание:
Мисията на услугата е да се стреми да
предотврати отпадането от училище на
деца и младежи чрез разработването на
програми за неформално образование и
професионални квалификации в областта
на информатиката, както и чрез предоставяне на социални услуги, специфични за
деца в риск.
За контакти:
Адрес: Str. Veniamin Costache, nr. 66,
Constanta, Romania
Телефон: +40 241.516.040
E-mail: Marta.n@donbosco.ro
www.fgb.ro

Настаняване от семеен тип
„Клаудия“ - Констанца
Вид на социалната услуга:
Резидентен вид (център за настаняване)
Целеви групи:
Деца и младежи от семейства в неравностойно положение от 14 до 17 години
Капацитет: 6
Кратко описание:
Мисията на центъра е да предоставя социални услуги като консултиране и алтернатива на свободното време за деца от семейства в неравностойно положение.
За контакти:
Адрес: Str. Veniamin Costache, nr. 66,
Constanta, Romania
Телефон: +40 241.516.040
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ОБЛАСТ ДОЛЖ

E-mail: Marta.n@donbosco.ro
www.fgb.ro

	ФОНДАЦИЯ „СУТРЕШНА СЛАВА“
ЗА ДЕЦА СЪС СПИН – КОНСТАНЦА
Кратко представяне на доставчика:
Фондацията за деца със СПИН е основана през 1991 г. и е първата организация в
Румъния, която предлага алтернатива за
институционализирана грижа за деца, изоставени или заразени с ХИВ/СПИН.
За контакти:
Адрес: Prelungirea Liliacului, nr.
Constanta, Romania
Телефон: +40 241.690.533
E-mail: mghcasasperanta@yahoo.com

12,

ПРЕДОСТАВЯНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ:

Семеен модул за деца в затруднение и с ХИВ/СПИН - Констанца
Вид на социалната услуга:
Резидентен вид (център за настаняване)
Целеви групи:
Целевата група се състои от HIV позитивни
лица или деца, които имат HIV позитивни
майки, в медицински и социални нужди, в
трудни ситуации
Капацитет: 20
Кратко описание:
Мисията на услугата е да осигури настаняване, възможности за образование, растеж и социална интеграция, фокусирайки
се върху детето/младежа, ориентирана
към семейството и общността, основаваща се на установяване на стандарт, който
да показва, че всички деца с ХИВ/СПИН се
ползват с всички права, предоставени от
Всеобщата декларация за правата на човека на ООН.
За контакти:
Адрес: Prelungirea Liliacului, nr.
Constanta, Romania
Телефон: +40 241.690.533
E-mail: mghcasasperanta@yahoo.com

12,

Кратко представяне на областта:
Област Долж обхваща площ от 7,414 кв. км
и 3,1% от територията на Румъния, като е
седмата по големина област в страната. Населението на областта е 660 544 души. От
административна гледна точка област Долж
е съставена от 3 общини - Крайова - Калафат
и Бъйлещи, 4 града - Сегарча, Филиаси, Бекет и Дъбулени, 104 комуни и 380 села.

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО
ПОДМОГАНЕ И ЗАКРИЛА НА
ДЕТЕТО“ - ДОЛЖ
Кратко представяне на доставчика:
Главна дирекция „Социално подпомагане
и закрила на детето“ (ГДСПЗД) – Долж, е
публична институция, юридическо лице
под юрисдикцията на Областния съвет
на област Долж. Извършваната дейност
от ГДСПЗД – Долж, има като основна цел
развитието и диверсификацията на специализирани социални услуги, в зависимост
от социалните нужди, установени на областно ниво, както и за мобилизиране на
необходимите ресурси, отговорността на
съответните фактори и ефективното партньорство с институциите, които извършват допълнителни дейности в областта на
социалното подпомагане, за да се защитят
и да се зачитат правата на семейството,
детето и отделния индивид, на възрастните с увреждания и в затруднение. Развитието на организационния капацитет и
подобряването на качеството на услугите,
предоставяни от ГДСПЗД Долж, се постигат с финансовата подкрепа на Областния
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съвет на Долж. Финансовите ресурси, отпуснати от съвета, се използват, от една
страна, за функциониране на институцията и, от друга страна, за развитието й, за
да се разшири обхватът на услугите, предоставяни на бенефициентите, увеличаване на броя на специалистите в областта
на закрилата на детето и социалното подпомагане, обучението и специализацията
на наетия персонал с цел повишаване на
професионалната компетентност и способността да се отговори на разнообразни
социални въпроси.
За контакти:
Адрес: Bd. Nicolae Titulescu nr. 22, Craiova,
Romania
Телефон: +40 251.416.365, +40 251.418.717
E-mail: office@dgaspcdolj.ro
www.dgaspcdolj.ro
ПРЕДОСТАВЯНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ:

Дом „Ликуричи“ - Крайова
Вид на социалната услуга:
Резидентен вид (център за настаняване)
Целеви групи:
Деца и младежи на възраст от 3 до 18
години, както и младежи до 26-годишна
възраст, които продължават обучението
си, временно или трайно отделени от родителите си в резултат на налагането, съгласно предвидените от закона условия,
на мярка „приемна грижа“
Капацитет: 6 места (апартамент)
Кратко описание:
Целта на услугата е да осигури достъп
на детето/младежа, което временно или
окончателно е лишено от закрилата на
своите родители и за което е създадена
специална защитна мярка, до специализирани услуги за настаняване, грижи, образование, емоционална подкрепа, консултиране, както и развитие на по-голямата
част от уменията за независим живот и
някои от дейностите, свързани със социално-професионалната реинтеграция/интеграция.

За контакти:
Адрес: Str. Dr. Constantin Angelescu, bl. V
15, Sc.1 ap. 6, Craiova, Romania
Телефон: +40 251.426.772
www.dgaspcdolj.ro

Дом „Воинта” - Крайова
Вид на социалната услуга:
Резидентен вид (център за настаняване)
Целеви групи:
Деца и младежи на възраст от 3 до 18
години, както и младежи до 26-годишна
възраст, които продължават обучението
си, временно или трайно отделени от родителите си в резултат на налагането, съгласно предвидените от закона условия,
на мярка „приемна грижа“
Капацитет: 6 места (апартамент)
Кратко описание:
Целта на услугата е да осигури достъп
на детето/младежа, което временно или
окончателно е лишено от закрилата на
своите родители и за което е създадена
специална защитна мярка, със специализирани услуги за настаняване, грижи, образование, емоционална подкрепа, консултиране, както и развитие на по-голямата част от уменията за независим живот
и някои от дейностите, свързани със социално-професионалната реинтеграция/
интеграция.
За контакти:
Адрес: Str. Dr. Victor Gomoiu, bl. S25, Sc. 1
ap. 9, Craiova, Romania
Телефон: +40 251.425.778
www.dgaspcdolj.ro

Дом „Гъливер” - Крайова
Вид на социалната услуга:
Резидентен вид (център за настаняване)
Целеви групи:
Деца и младежи на възраст от 3 до 18
години, както и младежи до 26-годишна
възраст, които продължават обучението
си, временно или трайно отделени от ро-
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дителите си в резултат на налагането, съгласно предвидените от закона условия,
на мярка „приемна грижа“

и някои от дейностите, свързани със социално-професионалната реинтеграция/
интеграция.

Капацитет: 6 места (апартамент)

За контакти:
Адрес: Str. Dr. Stefan Berceanu, bl. 134, Sc1
ap. 3, Craiova, Romania
Телефон: +40 051.428.758
www.dgaspcdolj.ro

Кратко описание:
Целта на услугата е да осигури достъп
на детето/младежа, което временно или
окончателно е лишено от закрилата на
своите родители и за което е създадена
специална защитна мярка, със специализирани услуги за настаняване, грижи, образование, емоционална подкрепа, консултиране, както и развитие на по-голямата част от уменията за независим живот
и някои от дейностите, свързани със социално-професионалната реинтеграция/
интеграция.
За контакти:
Адрес: Str. Dr. Stefan Berceanu, bl. 134,
Sc.1 ap. 1, Craiova, Romania
Телефон: +40 051.428. 662
www.dgaspcdolj.ro

Дом „Дъга” - Крайова
Вид на социалната услуга:
Резидентен вид (център за настаняване)
Целеви групи:
Деца и младежи на възраст от 3 до 18
години, както и младежи до 26-годишна
възраст, които продължават обучението
си, временно или трайно отделени от родителите си в резултат на налагането, съгласно предвидените от закона условия,
на мярка „приемна грижа“
Капацитет: 6 места (апартамент)
Кратко описание:
Целта на услугата е да осигури достъп
на детето/младежа, което временно или
окончателно е лишено от закрилата на
своите родители и за което е създадена
специална защитна мярка, със специализирани услуги за настаняване, грижи, образование, емоционална подкрепа, консултиране, както и развитие на по-голямата част от уменията за независим живот

Дом „Темерари” - Крайова
Вид на социалната услуга:
Резидентен вид (център за настаняване)
Целеви групи:
Деца и младежи на възраст от 3 до 18
години, както и младежи до 26-годишна
възраст, които продължават обучението
си, временно или трайно отделени от родителите си в резултат на налагането, съгласно предвидените от закона условия,
на мярка „приемна грижа“
Капацитет: 6 места (апартамент)
Кратко описание:
Целта на услугата е да осигури достъп
на детето/младежа, което временно или
окончателно е лишено от закрилата на
своите родители и за което е създадена
специална защитна мярка, със специализирани услуги за настаняване, грижи, образование, емоционална подкрепа, консултиране, както и развитие на по-голямата част от уменията за независим живот
и някои от дейностите, свързани със социално-професионалната реинтеграция/
интеграция.
За контакти:
Адрес: Str. Dr. Victor Gomoiu, b.l S24, Sc.1
ap. 1, Craiova, Romania
Телефон: +40 251.428.634
www.dgaspcdolj.ro

Дом „Соларис” - Крайова
Вид на социалната услуга:
Резидентен вид (център за настаняване)
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Целеви групи:
Деца и младежи на възраст от 3 до 18
години, както и младежи до 26-годишна
възраст, които продължават обучението
си, временно или трайно отделени от родителите си в резултат на налагането, съгласно предвидените от закона условия,
на мярка „приемна грижа“
Капацитет: 6 места (апартамент)
Кратко описание:
Целта на услугата е да осигури достъп
на детето/младежа, което временно или
окончателно е лишено от закрилата на
своите родители и за което е създадена
специална защитна мярка, със специализирани услуги за настаняване, грижи, образование, емоционална подкрепа, консултиране, както и развитие на по-голямата част от уменията за независим живот
и някои от дейностите, свързани със социално-професионалната реинтеграция/
интеграция.
За контакти:
Адрес: Str. Dr. Stefan Berceanu, bl. 134,
Sc.1 ap. 1, Craiova, Romania
Телефон: +40 251.428.697
www.dgaspcdolj.ro

Дом „Крилете на Серафим” Крайова
Вид на социалната услуга:
Резидентен вид (център за настаняване)
Целеви групи:
Деца и младежи на възраст от 3 до 18
години, както и младежи до 26-годишна
възраст, които продължават обучението
си, временно или трайно отделени от родителите си в резултат на налагането, съгласно предвидените от закона условия,
на мярка „приемна грижа“
Капацитет: 6 места (апартамент)
Кратко описание:
Целта на услугата е да осигури достъп
на детето/младежа, което временно или
окончателно е лишено от закрилата на

своите родители и за което е създадена
специална защитна мярка, със специализирани услуги за настаняване, грижи, образование, емоционална подкрепа, консултиране, както и развитие на по-голямата част от уменията за независим живот
и някои от дейностите, свързани със социално-професионалната реинтеграция/
интеграция.
За контакти:
Адрес: bul. Nicolae Titulescu, nr. 22,
Craiova, Romania
Телефон: +40 251. 427902
E-mail: office@dgaspcdolj.ro
www.dgaspcdolj.ro

Дом „Калиманещи” - Крайова
Вид на социалната услуга:
Резидентен вид (център за настаняване)
Целеви групи:
Деца на възраст от 3 до 18 години, както и младежи до 26 години, които продължават обучението си, временно или
трайно отделени от родителите си в
резултат на налагането, съгласно предвидените от закона условия, на мярка
„приемна грижа“
Кратко описание:
Целта на социалната услуга е да осигури
достъп на детето/младежа, което временно или окончателно е лишено от закрила
на своите родители и за което е създадена специална защитна мярка, със специализирани служби на настаняване, грижи, образование, емоционална подкрепа,
консултиране, както и развитие на по-голямата част от уменията за независим живот и някои от дейностите, свързани със
семейната и социално-професионалната
реинтеграция/интеграция.
За контакти:
Адрес: Str. Metropolit nifon Criveanu, nr.
19, Craiova, Romania
Телефон: +40 251.416.580
www.dgaspcdolj.ro
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Дом „Йоана” - Диощи
Вид на социалната услуга:
Резидентен вид (център за настаняване)
Целеви групи:
Деца на възраст от 3 до 18 години, както
и младежи до 26 години, които продължават обучението си, временно или трайно
отделени от родителите си в резултат на
налагането, съгласно предвидените от закона условия, на мярка „приемна грижа“
Кратко описание:
Целта на социалната услуга е да осигури
достъп на детето/младежа, което временно или окончателно е лишено от закрила
на своите родители и за което е създадена специална защитна мярка, със специализирани служби на настаняване, грижи, образование, емоционална подкрепа,
консултиране, както и развитие на по-голямата част от уменията за независим живот и някои от дейностите, свързани със
семейната и социално-професионалната
реинтеграция/интеграция.
За контакти:
Адрес: Str. Santierului, nr. 47, Diosti, jud.
Dolj, Romania
Телефон: +40 374.903.530
www.dgaspcdolj.ro

Дом „Лакрамиоара” - Крайова
Вид на социалната услуга:
Резидентен вид (център за настаняване)
Целеви групи:
Деца на възраст от 3 до 18 години, както
и младежи до 26 години, които продължават обучението си, временно или трайно
отделени от родителите си в резултат на
налагането, съгласно предвидените от закона условия, на мярка „приемна грижа“
Кратко описание:
Целта на социалната услуга е да осигури
достъп на детето/младежа, което временно или окончателно е лишено от закрила
на своите родители и за което е създадена специална защитна мярка, със специ-

ализирани служби на настаняване, грижи, образование, емоционална подкрепа,
консултиране, както и развитие на по-голямата част от уменията за независим живот и някои от дейностите, свързани със
семейната и социално-професионалната
реинтеграция/интеграция.
За контакти:
Адрес: Bul. Oltenia, nr. 89, bl. 201 B, Sc.1,
ap. 1, Craiova, Romania
Телефон: +40 251.530.383
www.dgaspcdolj.ro

Приемна грижа Дом „Норичел” Крайова
Вид на социалната услуга:
Резидентен вид (център за настаняване)
Целви групи:
Деца или младежи с увреждания, които
временно или окончателно са лишени от
закрилата на родителите си в резултат на
установяването, съгласно условията и закона на мярка „приемна грижа“
Капацитет: 36
Кратко описание:
Целта на социалната е да осигури достъп
на деца и младежи с увреждания, които
временно или окончателно са лишени от
родителски грижи и за които е предоставена специална защита и е създадена
мярка за специализирани услуги за настаняване, грижи, рехабилитация, образование и обучение за реинтеграция или
социална интеграция.
За контакти:
Адрес: Aleea Toamnei, nr. 14, Craiova,
Romania
Телефон: +40 251.550.386
www.dgaspcdolj.ro

Приемна грижа „Причиндел” Крайова
Вид на социалната услуга:
Резидентен вид (център за настаняване)
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Целеви групи:
Деца до 6-годишна възраст с увреждания,
които временно или окончателно са лишени от родителска грижа в резултат на
установяването, съгласно условията и закона на мярка „приемна грижа“

За контакти:
Адрес: Str. Gen. Dragalina, nr. 60A, Craiova,
Romania
Телефон: +40 251.310.157
www.dgaspcdolj.ro

Дом „Вероника” - Крайова

Капацитет: 20
Кратко описание:
Целта на социалната услуга е да осигури
достъп на деца с увреждания на възраст от
0 до 6 години, които временно или окончателно са лишени от родителски грижи
и за които е предоставена специална защитна и е създадена мярка за специализирани услуги за настаняване, грижи, рехабилитация, образование и обучение за
реинтеграция или социална интеграция.

Вид на социалната услуга:
Резидентен вид (център за настаняване)

За контакти:
Адрес: Str. Corneliu Coposu, nr. 107,
Craiova, Romania
Телефон: +40 251.524.424
www.dgaspcdolj.ro

Бенефициенти: 6

Център за възстановяване и рехабилитация „Св. Апостол Андрей”
- Крайова
Вид на социалната услуга:
Дневен център (без настаняване)
Целеви групи:
 деца/млади хора с увреждания;
 родителите/законните представители
на деца с увреждания.
Капацитет: 100
Кратко описание:
Целта на социалната услуга е превенция
на изоставянето и институционализирането на деца с увреждания, осигурявайки
през деня дейности по грижа, образование, овластяване/рехабилитация, отдих
- социализация, консултиране, умения
за независим живот и развитие, както и
дейности по подкрепа, консултиране, образование за родители или законни представители.

Целеви групи:
Деца от 3- до 18-годишна възраст, както и
младежи до 26 години, които продължават своето образование и които временно
или окончателно са лишени от родителска
грижа в резултат на установяването, съгласно условията и закона, на мярка „приемна грижа“

Кратко описание:
Целта на социалната услуга е да осигури
достъп на деца и младежи с увреждания,
които временно или окончателно са лишени от родителски грижи и за които е
предоставена специална защитна и е създадена мярка за специализирани услуги
за настаняване, грижи, рехабилитация,
образование и обучение за реинтеграция
или социална интеграция.
За контакти:
Адрес: Str. Magnoliei, bl. 152 D, sc.1, ap. 6,
Craiova, Romania
Телефон: +40 251.595.993
www.dgaspcdolj.ro

Дом от семеен тип „Св. Васил” Крайова
Вид на социалната услуга:
Резидентен вид (център за настаняване)
Целеви групи:
Деца от 3- до 18-годишна възраст, както и
младежи до 26 години, които продължават своето образование и които временно
или окончателно са лишени от родителска
грижа в резултат на установяването, съгласно условията и закона, на мярка „приемна грижа“.
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Бенефициенти: 20
Кратко описание:
Целта на социалната услуга е да осигури
достъп на деца и младежи с увреждания,
които временно или окончателно са лишени от родителски грижи и за които е
предоставена специална защитна и е създадена мярка за специализирани услуги
за настаняване, грижи, рехабилитация,
образование и обучение за реинтеграция
или социална интеграция.
За контакти:
Адрес: Str. Dr. Dimitrie Gerota, nr. 3,
Craiova, Romania
Телефон: +40 351.806.856
www.dgaspcdolj.ro

Център за консултиране и подкрепа на детето, което е извършило
престъпление и което не носи наказателна отговорност - Крайова
Вид на социалната услуга:
Резидентен вид (център за настаняване),
институция
Целеви групи:
 деца, които са извършили престъпления и не носят наказателна отговорност
и за които е създадена специална мярка за осигуряване на защита „специализиран надзор“;
 биологичното, разширено или заместващо семейство, според случая, на детето, което е извършило престъпление
и не носи наказателна отговорност;
 други законни представители на детето, което е извършило престъпление и
не носи наказателна отговорност;
 местната общност.
Бенефициенти: 275
Кратко описание:
Целта на центъра е поведенческата рехабилитация и училищното, семейното и
социалното възстановяване на детето, което е извършило престъпление и не носи
наказателна отговорност и на което е създадена специална мярка за осигуряване

на защита „специализиран надзор“ чрез
предоставяне на специализирани мониторингови, консултантски и информационни
услуги, както и предотвратяване и контрол на отклоняващите се действия или
поведение.
За контакти:
Адрес: Bul. N. Titulescu, nr. 22, Craiova,
Romania
Телефон: +40 351.403.840
www.dgaspcdolj.ro

Приемна грижа „Детски мечти” Крайова
Вид на социалната услуга:
Резидентен вид (център за настаняване)
Целеви групи:
Деца и младежи с увреждания, които
временно или окончателно са лишени от
родителска грижа в резултат на установяването, съгласно условията и закона, на
мярка „приемна грижа“.
Капацитет: 16
Кратко описание:
Целта на социалната услуга е да осигури
достъп на децата/младежите с увреждания, които временно или окончателно са
лишени от родителски грижи и за които е
предоставена специална закрила и е създадена мярка за специализирани услуги
за настаняване, грижи, рехабилитация,
образование и обучение за реинтеграция
или интеграция/социално включване.
За контакти:
Адрес: Str. Corneliu Coposu, nr. 107,
Craiova, Romania
Телефон: +40 251.522.161
www.dgaspcdolj.ro

Приют за бездомни майки и деца
„Св. Екатерина” - Крайова
Вид на социалната услуга:
Резидентен вид (център за настаняване)
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Целеви групи:
Деца на възраст от 3 до 18 години, както
и младежи до 26 години, които продължават своето обучение, които временно или
трайно са лишени от родителски грижи в
резултат на учредяването, съгласно предвидените в закона условия, на мярката
„приемна грижа“.
Бенефициенти: 20
Кратко описание:
Целта на социалната услуга е да осигури
достъп на деца и младежи, които временно или окончателно са лишени от родителски грижи и за които е създадена специална защитна мярка за специализирани
услуги за настаняване, грижи, образование, емоционална подкрепа, консултиране, както и развитие на по-голямата част
от уменията за независим живот и някои
от дейностите, свързани със семейната
и социално-професионалната реинтеграция/интеграция.
За контакти:
Адрес: Str. Vanatori, nr. 4, Craiova, Romania
Телефон: +40 251.530.072
www.dgaspcdolj.ro

	АРХИЕПИСКОПИЯ НА КРАЙОВА
Кратко представяне на доставчика:
Архиепископията на Крайова е православна структура, която е един от найголемите частни доставчици на социални
услуги в Югозападна Румъния. В рамките на Архиепископията на Крайова има
филантропски и мисионерски социален
сектор, който координира дейността на
всички социални услуги в рамките на институцията.
За контакти:
Адрес: Str. Mitropolit Firmilian, nr. 3,
Craiova, Romania
E-mail: social@m-ol.ro
www.m-ol.ro

ПРЕДОСТАВЯНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ:

Социален център „Криле на светлината” - Крайова
Вид на социалната услуга:
Дневен център (без настаняване)
Целеви групи:
Деца и младежи от 6 до 17 години, които
са от семейства в неравностойно положение и в риск от отпадане от училище
Капацитет: 50
Кратко описание:
Мисията на центъра е да предоставя социални и образователни услуги на деца от
община Крайова и съседни населени места, които идват от социално слаби семейства и са в риск от отпадане от училище.
Целта на центъра е да развие знанията и
способностите на уязвимите деца, за да
осигури тяхното психо-социално възпитание и развитие.
За контакти:
Адрес: str. General Dragalina, nr. 29,
Craiova, Romania, E-mail: social@m-ol.ro

Социален център „Добър живот” Крайова
Вид на социалната услуга:
Дневен център (без настаняване)
Целеви групи:
Деца и младежи от 6 до 17 години, които
са от семейства в неравностойно положение и в риск от отпадане от училище
Капацитет: 40
Кратко описание:
Мисията на центъра е да предоставя социални и образователни услуги на деца от
община Крайова и съседни населени места, които идват от социално слаби семейства и са в риск от отпадане от училище.
Целта на центъра е да развие знанията и
способностите на уязвимите деца, за да
осигури тяхното психо-социално възпитание и развитие.
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За контакти:
Адрес: str. Adrian Paunescu, nr. 6, Craiova,
Romania
E-mail: social@m-ol.ro

Социален център „Възраждане” Крайова
Вид на социалната услуга:
Резидентен вид (център за настаняване)
Целеви групи:
Стари хора, за които няма кой да се грижи/без роднини, в риск
Капацитет: 43
Кратко описание:
Мисията на центъра е да предоставя жилищни социални услуги за възрастни хора
от област Долж.
За контакти:
Адрес: str. Matei Basarab, nr. 16, Craiova,
Romania
E-mail: social@m-ol.ro

Социален център „Митрополит
Фирмилиан” - Крайова
Вид на социалната услуга:
Резидентен вид (център за настаняване)

Дневен център за деца „Св. Никола” - Филиаши
Вид на социалната услуга:
Резидентен вид (център за настаняване)
Целеви групи:
Деца и младежи на възраст от 5 до 16 години, които идват от семейства в неравностойно положение и са изложени на
риск от отпадане от училище
Капацитет: 50
Кратко описание:
Мисията на центъра е да предоставя социални и образователни услуги на деца от
Филиаши и от съседни населени места,
които идват от социално слаби семейства
и са в риск от отпадане от училище. Целта
на центъра е да развие знанията и способностите на уязвимите деца, за да осигури
тяхното психо-социално възпитание и развитие.
За контакти:
Адрес: Str. Morii, nr.2, Filiasi, jud.Dolj,
Romania
www.m-ol.ro

ОБЛАСТ ГЮРГЕВО

Целеви групи:
Стари хора в затруднено положение от община Крайова
Капацитет: 50
Кратко описание:
Мисията на центъра е да предоставя социални услуги на възрастните хора в различни социални рискови ситуации. Целта
на центъра е да осигури оптимална рамка
за дейности за отдих и социализация на
възрастните хора, представители на социално и емоционално уязвими форми.
За контакти:
Адрес: str. Mitropolit Firmilian, nr. 10,
Craiova, Romania
E-mail: social@m-ol.ro

Кратко представяне на областта:
Област Гюргево се намира в южната част
на страната, в рамките на Румънската
равнина, с площ от 3,526 квадратни километра. Област Гюргево включва община
Гюргево – 69 819 жители, град Болинтин
Вале (11 215 жители), град Михайлещи
(7240 жители) и 51 комуни със 167 села.
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Според резултатите от преброяването на
населението и жилищното настаняване от
18 март 2002 г. населението в област Гюргево е 297 859 души.

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ И ЗАКРИЛА НА
ДЕТЕТО“ - ГЮРГЕВО
Кратко представяне на доставчика:
Главна дирекция „Социално подпомагане
и закрила на детето” – Гюргево, е публична институция, юридическо лице под
юрисдикцията на Областния съвет на областта. Това е основният доставчик на
социални услуги, акредитиран съобразно
законодателството в област Гюргево.
За контакти:
Адрес: Str. Alexandriei 7-9, Giurgiu, Romania
Телефон: +40 246.214.011
E-mail: dgaspcgr@yahoo.com
ПРЕДОСТАВЯНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ:

Център от семеен тип „Слънце” Гюргево
Вид на социалната услуга:
Резидентен вид (център за настаняване)
Целви групи:
Малки деца в трудни ситуации.

Защитено жилище ФАР - Гюргево
Вид на социалната услуга:
Резидентен вид (център за настаняване)
Целеви групи:
Възрастни с умствени, психологически
или свързани с тях заболявания.
Капацитет: 14 места
Кратко описание:
Защитено жилище „ФАР” е част от Комплекса от защитени жилища за възрастни.
То функционира от март 2008 г. с капацитет от 14 места. Мисията на защитеното
жилище е да осигури настаняване, лична
грижа, функционално възстановяване/
рехабилитация и социална интеграция/
реинтеграция за възрастни с умствени,
психологически и свързани с тях заболявания.
За контакти:
Адрес: Str. Decebal, nr. 99, Giurgiu, Romania

Център за стари хора - Ончеси
Вид на социалната услуга:
Резидентен вид (център за настаняване)
Целеви групи:
Стари хора в затруднено положение, минимална възраст от 65 години
Капацитет: 38

Капацитет: 10
Кратко описание:
Целта на Центъра от семеен тип е да предоставя услуги за настаняване за фиксиран период, както и грижи, формално и
неформално образование за деца, за да
се реинтегрират в биологичното семейство. В семейния център „Слънце” се предоставят на децата емоционална подкрепа
и консултиране, за да развият умения за
независим живот в съответствие с възрастта и способността им да разбират.
За контакти:
Адрес: Str. Gradinitei, nr. 4, Giurgiu,
Romania

Кратко описание:
Целта на социалната услуга е да предоставя социални услуги на възрастните хора
съобразно нуждите, идентифицирани на
индивидуално ниво, за да се преодолеят
трудностите и да се повиши качеството на
живот. Основните цели на центъра са:
 гарантиране на възможно най-голяма
самостоятелност и безопасност на бенефициентите на социалните услуги;
 осигуряване на грижи, които зачитат
самоличността, почтеността и достойнството на възрастните хора;
 стимулиране на участието на възрастните хора в обществения живот.
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За контакти:
Адрес: Str.Bisericii, nr.23, Oncesti, jud.
Giurgiu, Romania
Телефон: +40 731.551.709

ОБЛАСТ МЕХЕДИНЦИ

растните хора, хората с увреждания и
други хора в социални нужди.
За контакти:
Адрес: Str. Traian, nr. 89, Drobeta Turnu
Severin, Romania
Телефони: +40 252.319.266,
+40 252.324.460, +40 252.328.658
E-mail: directie@dgaspcmh.ro
www.dgaspcmh.ro
ПРЕДОСТАВЯНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ:

Център за приемна грижа за деца
с увреждания - Дробета Турну
Северин
Кратко представяне на областта:
Област Мехединци се намира в югозападната част на Румъния, на левия бряг на
река Дунав. Площта на областта представлява 2,1% от общата площ на страната.
Според статистиката от преброяването
през 2011 г. населението на областта има
общо 265 390 жители. В общините и градовете (Дробета Турну Северин, Оршова,
Баиа де Арама, Стрехаиа, Вънжу Маре)
живеят 124 224 души, представляващи
46,8% от общото население.

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ И ЗАКРИЛА НА
ДЕТЕТО“ - МЕХЕДИНЦИ
Кратко представяне на доставчика:
Главна дирекция „Социално подпомагане и закрила на детето” – Мехединци, е
публична институция с областна дейност
с юридическа правосубектност, подчинена на Съвета на област Мехединци. Тя е
основана в съответствие с чл. 105 от Закон 272 от 2004 г., като е обединила публичната служба за социално подпомагане
и специализираната служба за закрила
на детето и осигурява на равнище област
изпълнението на политики и стратегии за
социално подпомагане в областта на детето, семейството, самотните лица, въз-

Вид на социалната услуга:
Резидентен вид (център за настаняване)
Целеви групи:
Бенефициентите на услугата са деца с увреждания, временно или трайно лишени
от родителски грижи, в резултат на установяването на мярката за приемна грижа,
съгласно предвидените в закона условия
Капацитет: 48
Кратко описание:
Осигуряване на достъп за деца за ограничен период от време до настаняване,
грижи, образование и обучение за семейството и социално-професионална реинтеграция/интеграция. Целите на центъра
са:
 насърчаване на правото на детето да
расте в семейната му среда, като му
предоставя услуги за дневни грижи,
образование, отдих, социализация,
консултиране, развитие на умения за
независим живот и т.н., както и подкрепа за неговото семейство да упражнява родителски права;
 намаляване на броя на институционализираните деца чрез интегриране/реинтеграция на детето в биологичното
или разширено семейство.
За контакти:
Адрес: Bul. Revolutiei 16-22 Decembrie
1989, nr.4, Drobeta Turnu Severin, Romania

www.rn4sc.eu

70

Регионална Мрежа за социална кохезия ● Сборник материали

Телефон: +40 252.321.139

Център от семеен тип за деца с
увреждания от 0 - 7 години - Дробета Турну Северин
Вид на социалната услуга:
Резидентен вид (център за настаняване)
Целеви групи:
Бенефициентите на услугата са деца с увреждания, временно или трайно лишени
от родителски грижи, в резултат на установяването на мярката за приемна грижа,
съгласно предвидените в закона условия
Капацитет: 20
Кратко описание:
Осигуряване на достъп за деца за ограничен период от време на настаняване,
грижи, образование и обучение за семейството и социално-професионална реинтеграция/интеграция. Целите на центъра
са:
 насърчаване на правото на детето да
расте в семейната му среда, като му
предоставя услуги за дневни грижи,
образование, отдих, социализация,
консултиране, развитие на умения за
независим живот и т.н., както и подкрепа за неговото семейство да упражнява родителски права;
 намаляване на броя на институционализираните деца чрез интегриране/реинтеграция на детето в биологичното
или разширено семейство.
За контакти:
Адрес: Str. Mihai Vitezu, nr. 4-6, Drobeta
Turnu Severin, Romania
Телефон: +40 252.321.710
E-mail: complexserviciisociale@yahoo.com

Приемен център в отдела за спешни ситуации за деца на улицата Дробета Турну Северин
Вид на социалната услуга:
Резидентен вид (център за настаняване)

Целеви групи:
 деца, временно или трайно отделени
от родителите си, на възраст от 3 до 18
години;
 деца на улицата;
 деца, които временно са лишени от родителски грижи (укрити деца) или от
законните им представители.
Капацитет: 16
Кратко описание:
Мисията на центъра е да повиши качеството на условията на живот на институционализираните деца в среда, която е възможно най-близо до семейната. Общата
цел на Центъра за приемане за деца на
улицата е да осигури за определен период
от време достъп на децата на улицата до
настаняване, образование и обучение за
тяхната семейна и социална реинтеграция
или предприемане на подходящи защитни
мерки.
За контакти:
Адрес: Str. Calugareni, nr. 1 bis, Drobeta
Turnu Severin, Romania
Телефон: +40 252.214.090, +40 746.704.655
E-mail: directive@dgaspcmh.ro

Приемен център за спешни случаи
- Дробета Турну Северин
Вид на социалната услуга:
Резидентен вид (център за настаняване)
Целеви групи:
 деца от 3 до 18 години;
 деца в непосредствена опасност в
собственото си семейство или разширеното такова;
 деца, временно лишени от родителски
грижи или от грижите на законните им
представители.
Капацитет: 15
Кратко описание:
Мисията на центъра е да повиши качеството на условията на живот на децата, които
са били институционализирани в среда,
която е близка до семейството. Приемният център за спешни случи има за задача
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да осигурява закрила на детето за определен период от време, когато детето е
изложено на непосредствен риск в своето
семейство, разширеното семейство или
заместващото семейство.
За контакти:
Адрес: Str. Crisan, nr. 48 A, Drobeta Turnu
Severin, Romania
Телефон: +40 352.881.125
E-mail: centruldeminori@yahoo.com

Приемен център за спешни случаи
към Комлекса за социални услуги
- Дробета Турну Северин
Вид на социалната услуга:
Резидентен вид (център за настаняване)
Целеви групи:
 деца от 0 до 3 години;
 деца с непосредствена опасност в
собственото си семейство или разширеното такова, неглижирани или експлоатирани;
 деца, временно лишени от родителски
грижи или от грижите на законните им
представители.
Капацитет: 12
Кратко описание:
Осигурява закрила на детето за определен период от време, когато детето е изложено на непосредствен риск в своето
семейство, разширеното семейство или
заместващото семейство.
За контакти:
Адрес: Bul. Mihai Vitezu, nr. 4-6, Drobeta
Turnu Severin, Romania
Телефон: +40 252.321.710
E-mail: complexserviciisociale@yahoo.com

Дневен център за възстановяване
- Дробета Турну Северин
Вид на социалната услуга:
Дневен център (без настаняване)
Целеви групи:
Деца, за които имат сезиране от консултант за възстановителни услуги, които мо-

гат да бъдат предоставени от центъра, с
местоживеене в област Мехединци.
Капацитет: неприложимо
Кратко описание:
Целта на социалната услуга е да се предотврати изоставянето и институционализирането на деца, като се осигурят през
деня възстановителни и рехабилитационни дейности, за да се постигне социална
интеграция и да се предотврати отделянето на деца от семейството.
За контакти:
Адрес: Bul. Spl. Mihai Viteazu, nr. 4-6,
Drobeta Turnu Severin, Romania
Телефон: +40 252.321.710, +40 740.802.390
E-mail: Bogorodita_laurentiu@yahoo.com

Дневен център за консултиране
и подкрепа на родители и деца Дробета Турну Северин
Вид на социалната услуга:
Дневен център (без настаняване)
Целеви групи:
 разширени семейства/заместващи семейства, които: се нуждаят от умения/
способности за грижа за децата, адаптирани към новите психо-педагогически принципи в тази област; живеят в
среда в неравностойно положение, където се практикуват модели на грижа и
растеж на деца, които не се вписват или
противоречат на общоприетите модели
в общността; имат установено съществуване/възникване на проблеми на семейно ниво, които засягат нормалното/
хармоничното развитие на детето или
благоприятстват проявлението на някои поведения на децата, които застрашават тяхната семейна, социална, училищна и професионална интеграция;
 бъдещи родители, които искат да се
научат преди раждането или осиновяването на деца;
 деца с проблеми в развитието и/или
трудности при интеграция в семейството, училището или в общността, в която
живеят.
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Капацитет: Неприложимо
Кратко описание:
Мисията на дневния център е да подкрепя
и подпомага родителите да се справят с
психо-социалните трудности като семейните взаимоотношения, да развиват родителски умения, да предотвратяват разделянето на децата от тяхното семейство и
да подкрепят децата си, когато се появят
проблеми в тяхното развитие.
За контакти:
Адрес: Bul. Spl. Mihai Viteazu, nr. 4-6,
Drobeta Turnu Severin, Romania
Телефон: +40 252.321.710, +40 740.802.390
E-mail: Bogorodita_laurentiu@yahoo.com

Дневен център за деца с увреждания (аутизъм) - Дробета Турну
Северин
Вид на социалната услуга:
Дневен център (без настаняване)
Целеви групи:
Деца на възраст от 2 до 8 години, диагностицирани в аутистичния спектър
Капацитет:16
Кратко описание:
Осигурява настаняване през деня, специализирани програми и интервенции за
деца от аутистичния спектър за тяхната
социална и училищна рехабилитация и
интеграция.
За контакти:
Адрес: Bul. Revolutiei 16-22 Decembrie1989,
nr. 4A 6, Drobeta Turnu Severin, Romania
Телефон: +40 352.401.124
E-mail: irinagabri@yahoo.com

Дневен център за мониторинг,
подпомагане и подкрепа на бременни жени, изложени на риск
да изоставят детето си - Дробета
Турну Северин
Вид на социалната услуга:
Дневен център (без настаняване)

Целеви групи:
Ученици, хора с психични разстройства,
младежи от центрове за настаняване или
хора в неравностойно положение, хора с
ниско образование, без доходи, бременни
жени в несигурно материално положение,
непълнолетни от семейства, изправени
пред материални затруднения
Капацитет:16
Кратко описание:
Идентифициране, оценка, консултиране
и мониторинг на бременни жени в рискови ситуации, улесняване на достъпа до
специализирани здравни услуги, за да се
предотврати изоставянето на деца, да се
насърчи възможно най-много правото на
живот и здраве и да се осигури подкрепа
(материална и/или финансова). Предлага
се достъп до специализирани медицински
услуги, акушерство и гинекология: поставяне на контрацептивни продукти, прекъсване на бременността, гинекологични
посещения.
За контакти:
Адрес: Bul. Mihai Viteazu, nr. 4-6, Drobeta
Turnu Severin, Romania
Телефон: +40 252.321.710, +40 729.839.505
E-mail: directie@dgaspcmh.ro

Център за съвети и поддръжка за
деца със заболявания от аутистичния спектър - Дробета Турну
Северин
Вид на социалната услуга:
Дневен център (без настаняване)
Целеви групи:
Хора с нарушения от аутистичния спектър
и техните семейства
Кратко описание:
Предоставя индивидуални интервенции за
възстановяване на хора с нарушения от аутистичния спектър и консултиране на техните семейства/законни представители.
За контакти:
Адрес: Bul. Revolutiei 16-22 Decembrie
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1989, nr. 4, Drobeta Turnu Severin, Romania
Телефон: +40 740.685.870

Дом за грижи за стари хора Стрехая - Дробета Турну Северин
Вид на социалната услуга:
Резидентен вид (център за настаняване)
Целеви групи:
Стари хора, които:
 нямат семейство;
 не притежават свое жилище;
 не реализират собствени доходи;
 не могат да живеят сами;
 не са в състояние да задоволят своите
социално-медицински нужди.
Капацитет: 35
Кратко описание:
Услугата предоставя информация, защита, подслон, настаняване, грижи, консултиране, социално възстановяване и социална реинтеграция за стари хора в зависимост от техните специфични нужди за
неопределен период от време, социализация и дейности за свободното време, прецизиране на взаимоотношенията с други
бенефициенти. Основни цели:
 повишаване на качеството и разнообразяване на социалните услуги, предлагани на бенефициентите;
 поддържане на връзки със семейството;
 насърчаване на позитивен имидж на
бенефициентите в общността;
 повишаване на личната автономност;
 реинтеграция в семейството.
За контакти:
Адрес: Str. T. Vladimirescu, nr. 101, Drobeta
Turnu Severin, Romania
Телефон: +40 252.371.383, +40 724.282.276

Център за грижи и подкрепа Стрехая - Дробета Турну Северин
Вид на социалната услуга:
Резидентен вид (център за настаняване)

Целеви групи:
Възрастни с увреждания от област Мехединци, за които поради техните увреждания не могат да се грижат в собственото
им семейство
Капацитет: 35
Кратко описание:
Мисия: Предоставяне на социални услуги
на хора с увреждания в една от следните
ситуации:
 лицето няма човек, който да го поддържа финансово или той не може да изпълнява задълженията си;
 лицето не може да живее само;
 лицето се нуждае от медицински надзор, който не може да бъде осигурен у
дома;
 лицето няма дом.
За контакти:
Адрес: Str. T. Vladimirescu, nr. 101, Drobeta
Turnu Severin, Romania
Телефон: +40 252.371.383

Център за възстановяване Стрехая
- Дробета Турну Северин
Вид на социалната услуга:
Дневен център (без настаняване)
Целеви групи:
Подпомаганите лица от резидентните
центрове на ГД СПЗД Мехединци, както и
лица с увреждания, които имат местоживеене в района на Стрехая и имат право
на социално подпомагане по отношение
на социално-медицинското положение и
икономическите им ресурси, или лица,
които са в една от следните ситуации:
 нямат собствени доходи;
 не могат да живеят сами;
 не могат да посрещнат своите социално-медицински нужди.
Кратко описание:
Центърът осигурява амбулаторни услуги
за възстановяване от неврологични заболявания на хора с увреждания, защита,
подслон, грижи, консултиране, дейности
съобразно специфичните нужди. Предла-
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га услуги за подпомогане на лица с настаняване в центрове и услуги на Главна
дирекция „Социално подпомагане и закрила на детето“, които живеят в района
на Стрехая.
За контакти:
Адрес: Str. T. Vladimirescu, nr. 101, Drobeta
Turnu Severin, Romania
Телефон: +40 252.371.383, +40 740.435.879

Приют за жертви на домашно насилие - Дробета Турну Северин
Вид на социалната услуга:
Резидентен вид (център за настаняване)
Целеви групи:
 жертви на домашно насилие (които са
били физически, психически, сексуално или по друг начин увредени от член
на семейството);
 членовете на техните семейства, като
ги подкрепят (консултиране и информация).
Капацитет: 6
Кратко описание:
Мисията на приюта е защита, настаняване, грижи и консултиране на жертвите на
домашно насилие и техните деца в извънредни ситуации. Целта на приюта е да се
осигурят, за определен период от време,
защита срещу агресора, както и помощ
за жени, жертви на домашно насилие, и
непълнолетни, за които се грижат, в съответствие със Закона за превенцията и
борба с домашното насилие, както и да
повиши качеството на живот на жертвите
на домашно насилие и на техните деца.
За контакти:
Адрес: Str. Calugareni, nr. 1 bis, Drobeta
Turnu Severin, Romania
Телефон: +40 252.214.090, +40 252.324.460
E-mail: directive@dgaspcmh.ro

Дом за стари хора - Винюле
Вид на социалната услуга:
Резидентен вид (център за настаняване)

Целеви групи:
Стари хора, които:
 нямат семейство;
 не притежават собствено жилище;
 не реализират собствени доходи;
 не могат да живеят сами;
 не са в състояние да задоволят своите
социално-медицински нужди.
Капацитет: 25
Кратко описание:
Предоставя информация, защита, подслон, настаняване, грижи, консултиране,
социално възстановяване и социална реинтеграция за стари хора в зависимост от
техните специфични нужди за неопределен период от време, социализация и дейности за свободното време, прецизиране
на взаимоотношенията с други бенефициенти.
За контакти:
Адрес: Vinjulet, jud. Mehedinti, Romania

Дом за стари хора „Св. Мария” Шишещи
Вид на социалната услуга:
Резидентен вид (център за настаняване)
Целеви групи:
Бенефициентите на социалната услуга са
стари хора (лица на възраст над 65 години)
Кратко описание:
Мисия: Предоставяне на социални услуги
на възрастните хора, които са в една от
следните ситуации:
 лицето няма хора, които са отговорни
за него или те не могат да изпълнят задълженията си;
 лицето не може да живее само;
 лицето се нуждае от медицински надзор, който не може да бъде осигурен у
дома;
 лицето няма дом.
За контакти:
Адрес: Sisesti, jud. Mehedinti, Romania
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Център за подкрепа и защита на
жертви на трафик - Дробета Турну
Северин

Център за подпомагане и грижа за
хора с алцхаймер или деменция –
Чиресу

Вид на социалната услуга:
Резидентен вид (център за настаняване)

Вид на социалната услуга:
Резидентен вид (център за настаняване)

Целеви групи:
Жертви на трафик на хора

Целеви групи:
Пациенти, диагностицирани с алцхаймер
или деменция.

Кратко описание:
Целта на Центъра за съдействие и защита
на жертвите на трафик на хора е да осигури защитата на жертвите на трафик на
хора и подкрепа за социално-професионалната и семейната реинтеграция на
жертвите. Това включва социална, медицинска, психологическа, образователна,
правна помощ и подкрепа.
За контакти:
Адрес: Aleea Narciselor, nr. 5, Drobeta Turnu
Severin, Romania
Телефон: +40 252.318.713

Кризисен център Стрехая - Дробета Турну Северин
Вид на социалната услуга:
Резидентен вид (център за настаняване)
Целеви групи:
Хора в нужда, които са в риск от социално
изключване
Кратко описание:
Предоставя помощ и подкрепа на нуждаещите се лица за определен период до 3
месеца с възможност за предоставяне на
разположение на изпълнителния директор на ГД СПЗД - Мехединци, ако бенефициентът бъде транспортиран до друг център за хора с увреждания, или центрове
за грижи за възрастни хора и където понастоящем няма налични места.
За контакти:
Адрес: Str. Tudor Vladimirescu, nr. 101,
Drobeta Turnu Severin, Romania
Телефон: +40 740.435.879

Кратко описание:
Предоставяне на закрила, подслон, настаняване, грижи, възстановяване и социална реинтеграция за хора, диагностицирани с алцхаймер или деменция според
специфичните им нужди.
За контакти:
Адрес: Ciresu Township, Bunoaica, jud.
Mehedinti, Romania, Тел.: +40 252.388.744

Център за помощ и грижи за хора
със соматични и сензорни увреждания - Иловъц
Вид на социалната услуга:
Резидентен вид (център за настаняване)
Целеви групи:
Лица със соматични и сензорни увреждания, класифицирани в степен на инвалидност, с местожителство в област Мехединци
Кратко описание:
Мисия: Предоставяне на социални услуги
на лица със соматични и сензорни увреждания в една от следните ситуации:
 лицето няма хора, които да се грижат
за него или те не могат да изпълняват
задълженията си;
 лицето не може да живее само;
 лицето се нуждае от медицински надзор, който не може да бъде осигурен у
дома;
 лицето няма дом.
За контакти:
Адрес: Str. Principala, Ilovăţ, jud. Mehedinti,
Romania
Телефон: +40 252.384.603, +40 746.016.456
E-mail: marianagrigorita@yahoo.com
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Център за интеграция чрез професионална терапия – Бурила маре

Приемна грижа за деца с увреждания - Дробета Турну Северин

Вид на социалната услуга:
Резидентен вид (център за настаняване)

Вид на социалната услуга:
Резидентен вид (център за настаняване)

Целеви групи:
Възрастни с увреждания на територията
на област Мехединци, за които поради уврежданията им не могат да се грижат в
тяхното семейство

Целеви групи:
Деца с увреждания, временно или трайно отделени от родителите си в резултат
на установяването на мярката „приемна
грижа“, съгласно предвидените в закона
условия

Кратко описание:
Мисия: Предоставяне на социални услуги
на хора с увреждания в една от следните
ситуации:
 лицето няма хора, които да се грижат
за него или те не могат да изпълняват
задълженията си;
 лицето не може да живее само;
 лицето се нуждае от медицински надзор, който не може да бъде осигурен у
дома;
 лицето няма дом.
За контакти:
Адрес: Burila Mare, jud. Mehedinti, Romania
Телефон: +40 252.357.405

Център за приемна грижа „Св. Никодим” - Дробета Турну Северин
Вид на социалната услуга:
Резидентен вид (център за настаняване)
Целеви групи:
Деца, постоянно или временно отделени
от родителите си в резултат на мярката
„приемна грижа“
Кратко описание:
Центърът има за задача да осигури достъп
на институционализирани деца за определен период до специализирани услуги
с цел подобряване качеството на техния
живот и развитието на техните умения за
самостоятелно живеене, семейна и/или
социална интеграция/реинтеграция.
За контакти:
Адрес: Str. Jidostitei nr. 4, Drobeta Turnu
Severin, Romania
Телефон: +40 252.342.317

Кратко описание:
Осигуряване на достъп за деца за ограничен период от време до настаняване, грижи, образование и обучение за семейна и
социално-професионална реинтеграция/
интеграция.
Целите на центъра са:
 насърчаване на правото на детето да
расте в семейната му среда, като му
предоставя услуги за дневни грижи,
образование, отдих, социализация,
консултиране, развитие на умения за
независим живот и т.н., както и подкрепа за неговото семейство да упражнява родителските си права;
 намаляване на броя на институционализираните деца чрез интегриране/реинтеграция на детето в биологичното
или разширеното семейство.
За контакти:
Адрес: Bul. Revolutiei 16-22 Decembrie
1989 nr. 4, Drobeta Turnu Severin, Romania
Телефон: +40 252.321.139

Дневен център „Причиндел” Пунгин
Вид на социалната услуга:
Дневни грижи (без настаняване)
Целеви групи:
Деца от 0 до 3 години, които са изложени
на риск от отделяне от родителите, за които Комисията за закрила на детето вМехединци е установила мярка за участие
в центъра, както и за техните родители/
законни представители
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Кратко описание:
Мисията на центъра е да се предотврати
изоставянето и институционализирането
на деца чрез осигуряване на дневни грижи, образование, отдих - социализация,
консултиране; развитие на независими
умения за живот и осигуряване на подкрепа, консултиране, образование за родителите или техните законни представители.
Целта на социалната услуга е да поддържа, възстановява и развива способността
на детето и неговите родители да преодоляват ситуации, които биха могли да доведат до отделяне на детето от неговото
семейство.
За контакти:
Адрес: Punghina, jud. Mehedinti, Romania
Телефон: +40 252.321.139

Дневен център„Св. Георги” –
Хинова
Вид на социалната услуга:
Дневни грижи (без настаняване)
Целеви групи:
Деца от 0 до 3 години, които са изложени
на риск от отделяне от родителите, за които Комисията за закрила на детето - Мехединци, е установила мярка за участие
в центъра, както и за техните родители/
законни представители
Кратко описание:
Мисията на центъра е да се предотврати
изоставянето и институционализирането
на деца чрез осигуряване на дневни грижи, образование, отдих - социализация,
консултиране; развитие на независими
умения за живот и осигуряване на подкрепа, консултиране, образование за родителите или техните законни представители.
Целта на социалната услуга е да поддържа, възстановява и развива способността
на детето и неговите родители да преодоляват ситуации, които биха могли да доведат до отделяне на детето от неговото
семейство.

За контакти:
Адрес: Hinova, jud. Mehedinti, Romania
Телефон: +40 252.321.139, +40 252.354.425

Дневен център „Св. Стилиян” –
Бaя де Арама
Вид на социалната услуга:
Дневни грижи (без настаняване)
Целеви групи:
Деца от 0 до 3 години, които са изложени
на риск от отделяне от родителите, за които Комисията за закрила на детето – Мехединци, е установила мярка за участие
в центъра, както и за техните родители/
законни представители
Кратко описание:
Мисията на центъра е да се предотврати
изоставянето и институционализирането
на деца чрез осигуряване на дневни грижи, образование, отдих - социализация,
консултиране; развитие на независими
умения за живот и осигуряване на подкрепа, консултиране, образование за родителите или техните законни представители.
Целта на социалната услуга е да поддържа, възстановява и развива способността
на детето и неговите родители да преодоляват ситуации, които биха могли да доведат до отделяне на детето от неговото
семейство.
За контакти:
Адрес: Baia de Arama, jud. Mehedinti,
Romania, Телефон: +40 740.003.096

Дневен център „Теодор Кортеску”
– Винжулет
Вид на социалната услуга:
Дневни грижи (без настаняване)
Целеви групи:
Деца от 0 до 3 години, които са изложени
на риск от отделяне от родителите, за които Комисията за закрила на детето – Мехединци, е установила мярка за участие
в центъра, както и за техните родители/
законни представители
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Кратко описание:
Мисията на центъра е да се предотврати
изоставянето и институционализирането на деца чрез осигуряване на дневни
грижи, образование, отдих - социализация, консултиране; развитие на независими умения за живот и осигуряване на
подкрепа, консултиране, образование за
родителите или техните законни представители.
Целта на социалната услуга е да поддържа, възстановява и развива способността
на детето и неговите родители да преодоляват ситуации, които биха могли да доведат до отделяне на детето от неговото
семейство.
За контакти:
Адрес: Vinjulet, jud. Mehedinti, Romania
Телефон: +40 746.132.875

Дневен център за възстановяване
- Дробета Турну Северин
Вид на социалната услуга:
Дневни грижи (без настаняване)
Целеви групи:
Деца, които имат сезиране от консултанта
за услуги по възстановяване, които могат
да бъдат предоставени от центъра, с местоживеене в област Мехединци
Кратко описание:
Целта на социалната услуга е да се предотврати изоставянето и институционализирането на децата, като се осигурят някои възстановителни и рехабилитационни
дейности през деня, за да се постигне
социална интеграция и да се предотврати
отделянето на деца от семейството.
За контакти:
Адрес: Bld. Spl. Mihai Viteazu, nr. 4-6,
Drobeta Turnu Severin, Romania
Телефон: +40 252.321.710,+40 740.802.390
E-mail: bogorodita_laurentiu@yahoo.com

Дневен център Патутеле - Дробета
Турну Северин
Вид на социалната услуга:
Дневни грижи (без настаняване)
Целеви групи:
Деца от 0 до 3 години, които са изложени
на риск от отделяне от родителите, за които Комисията за закрила на детето – Мехединци, е установила мярка за участие
в центъра, както и за техните родители/
законни представители
Кратко описание:
Информация, касаеща социалната услуга:
Мисията на центъра е да се предотврати
изоставянето и институционализирането
на деца чрез осигуряване на дневни грижи, образование, отдих - социализация,
консултиране; развитие на независими
умения за живот и осигуряване на подкрепа, консултиране, образование за родителите или техните законни представители.
Целта на социалната услуга е да поддържа, възстановява и развива способността
на детето и неговите родители да преодоляват ситуации, които биха могли да доведат до отделяне на детето от неговото
семейство.
За контакти:
Адрес: Drobeta Turnu Severin, Romania
Телефон: +40 736.998.641

Дневен център - Винжу маре
Вид на социалната услуга:
Дневни грижи (без настаняване)
Целеви групи:
Деца от 0 до 3 години, които са изложени
на риск от отделяне от родителите, за които Комисията за закрила на детето – Мехединци, е установила мярка за участие
в центъра, както и за техните родители/
законни представители
Кратко описание:
Мисията на центъра е да се предотврати
изоставянето и институционализирането
на деца чрез осигуряване на дневни гри-
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жи, образование, отдих - социализация,
консултиране; развитие на независими
умения за живот и осигуряване на подкрепа, консултиране, образование за родителите или техните законни представители.
Целта на социалната услуга е да поддържа, възстановява и развива способността
на детето и неговите родители да преодоляват ситуации, които биха могли да доведат до отделяне на детето от неговото
семейство.
За контакти:
Адрес: Vinju Mare, jud. Mehedinti, Romania
Телефон: +40 752.317.975

Дневен център - Дробета Турну
Северин
Вид на социалната услуга:
Дневни грижи (без настаняване)
Целеви групи:
Деца от 0 до 3 години, които са изложени
на риск от отделяне от родителите, за които Комисията за закрила на детето – Мехединци, е установила мярка за участие
в центъра, както и за техните родители/
законни представители
Кратко описание:
Мисията на центъра е да се предотврати
изоставянето и институционализирането
на деца чрез осигуряване на дневни грижи, образование, отдих - социализация,
консултиране; развитие на независими
умения за живот и осигуряване на подкрепа, консултиране, образование за родителите или техните законни представители.
Целта на социалната услуга е да поддържа, възстановява и развива способността
на детето и неговите родители да преодоляват ситуации, които биха могли да доведат до отделяне на детето от неговото
семейство.
За контакти:
Адрес: Bul. Mihai Viteazu, nr. 4-6, Drobeta
Turnu Severin, Romania
Телефон: +40 252.321.710

Приют за бездомни майки с деца
„Св. Ана” - Дробета Турну Северин
Вид на социалната услуга:
Резидентен вид (център за настаняване)
Целеви групи:
 двойка майка-дете, изложена на риск
от разпадане/разрушаване на семейни
взаимоотношения на майки с новородени деца, изложени на риск от изоставяне (обикновено самотни майки, малолетни майки, майки от маргинализирани, бедни семейства и т.н.);
 майки с деца, които временно нямат
жилище или са изправени пред големи проблеми (финансови, професионални, релационни), които не могат да
отговорят адекватно на специфичните
нужди на детето;
 двойката майка-дете, включена в програма за възстановяване на семейството, след като детето е имало защитна
мярка и е необходима междинна стъпка на комплексна помощ и подкрепа за
майката за окончателното реинтегриране на детето;
 бременни жени в затруднено положение (в една или повече от описаните
по-горе ситуации) през третото тримесечие на бременността;
 майките с повече деца, едното от които
е на възраст от 0 до 3 години;
 млади бременни жени, които се ползват от специална мярка за осигуряване
на защита или които са изправени пред
риск от социално изключване.
Непряко от услугите, предоставяни от
„Св. Ана”, се ползват бащата на детето,
включено към социалната услуга, баба и
дядо, както и роднини или други лица,
считани за ресурс за двойката майка и
дете, които са в програма за възстановяване на семейните отношения с двойката
майка-дете.
Кратко описание:
Мисията на Приюта за бездомни майки с
деца е да се предотврати отделянето на
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детето от майка му, да се осигури на двойката майка-дете шанс за настаняване, знание, консолидиране на привързаността и
семейна и социална реинтеграция.
Целта на социалната услуга „Св. Ана” е да
се предотврати отделянето на детето от
родителите му, като се изгради укрепването на връзката на майката чрез формирането, поддържането и укрепването на
семейните отношения, както и подкрепата на семейството за поемане на родителските отговорности.
За контакти:
Адрес: Str. Oltului, nr. 17 A, Drobeta Turnu
Severin, Romania
Телефон: +40 252.316.337

Многофункционален център за
млади хора в затруднено положение - Дробета Турну Северин
Вид на социалната услуга:
Резидентен вид (център за настаняване)
Целеви групи:
 млади хора, които са постоянно или
временно отделени от родителите си
в резултат на установяването на мярка
за приемна грижа с пълен капацитет
за упражняване и които са придобили
умения за независим живот;
 млади хора, които са се възползвали от
мярката за приемна грижа и нямат семейство, което да им осигури жизнено
пространство.
Капацитет: 88
Кратко описание
Мисията на Мултифункционалния център
за млади хора в затруднение е да осигури
защита, развитие на личната автономност
и социално-професионалната интеграция
на младите хора, които се ползват от/са
се ползвали от специална мярка за защита, създадена по Закона за защита и насърчаване на правата на детето.

младите хора;
 намаляване броя на институционализираните млади хора;
 борба срещу социалната маргинализация на институционализирани млади
хора;
 развиване на личната автономия на
младите хора;
 социално-професионална интеграция.
За контакти:
Адрес: Str. Topolnitei, nr. 64A, Drobeta
Turnu Severin, Romania
Телефон: +40 252.331.804

Резидентен център за деца,
разделени от родителите си Дробета Турну Северин
Вид на социалната услуга:
Резидентен вид (център за настаняване)
Целеви групи:
Деца от 3- до 18-годишна възраст, постоянно или временно отделени от родителите си в резултат на мярката за приемна
грижа
Кратко описание:
Мисията на Резидентния център за деца,
отделени от родителите, е да осигури
закрилата, възпитанието и грижите за
деца, отделени временно или окончателно от родителите им в резултат на установяването на мярка за приемна грижа
при условията на Закона за защита и насърчаване на правата на детето. Общата
цел на центъра е да повиши качеството
на условията на живот на институционализираните деца в среда, която е близка
до семейната.
За контакти:
Адрес: Str. Topolnitei, nr. 64A, Drobeta
Turnu Severin, Romania
Телефон: +40 252.331.804

Общите цели на центъра са:
 повишаване на качеството на живот на
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ОБЛАСТ ОЛТ

Кратко представяне на областта:
Област Олт е с площ от 5498 квадратни
километра. Намира се в южната част на
страната.
Територията на областта се пресича от
два големи водни потока: река Дунав и
река Олт.

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ И ЗАКРИЛА НА
ДЕТЕТО” - ОЛТ
Кратко представяне на доставчика:
Главна дирекция „Социално подпомагане
и закрила на детето” – Олт, има ролята да
осигури на областно равнище прилагането на политики и стратегии за социално
подпомагане в областта на детето, семейството, самотните хора, възрастните
хора, хората с увреждания, както и всички
други нуждаещи се лица. За да изпълнява
предвидените в закона задачи, ГД СПЗД
има следните функции:
 осигурява изготвянето на стратегията
за социално подпомагане, на плана за
социално подпомагане за предотвратяване и борба с маргинализацията;
 разработва социални програми, както
и такива за борба с бедността, които
представя за утвърждаване на Олтския
областен съвет;
 координира дейностите по социално
подпомагане, закрила на семейството и
правата на детето на ниво област Олт;
 администрира средствата, с които разполага;

 сътрудничи с децентрализираните
структури на министерствата и институциите, които имат отговорности в
областта на социалното подпомагане,
с местните услуги по социално подпомагане, както и с представителите на
гражданското общество в тази област;
 изпълнява чрез предоставяне на необходимите човешки, материални и финансови средства прилагане на стратегии за превенция и борба със социалната изолация, както и за решаване на
индивидуални и колективни извънредни социални ситуации в област Олт;
 представлява областния съвет на Олт
както в страната, така и в чужбина в
областта на социалното подпомагане и
закрилата на детето.
За контакти:
Адрес: Str. Draganesti, nr. 7, Slatina,
Romania
Телефони: +40 372.713.562,
+40 372.713.563, +40 372.713.564
E-mail: dgpdcot@rdsmail.ro
www.dgaspcolt.ro
ПРЕДОСТАВЯНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ:

Център за подпомагане и грижи
към Комплекса за услуги за възрастни - Слатина
Вид на социалната услуга:
Резидентен вид (център за настаняване)
Целеви групи:
Възрастни с тежко или средно тежко увреждане, които нямат агресивно психиатрично увреждане, по тяхно искане или
по искане на техните правни попечители
в границите на наличните места
Капацитет: 122
Кратко описание:
Целта на Центъра за социални грижи е
да осигури целия спектър от дейности за
посрещане на социалните и специалните
нужди на хората с увреждания, като осигуряване на основните нужди от лична
грижа, възстановяване/рехабилитация,
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социално включване и др. с цел преодоляване на трудни ситуации, предотвратяване и борба с риска от социално изключване, насърчаване на приобщаването и
социалната интеграция и повишаване на
качеството на живота им.
За контакти:
Адрес: Str. Toamnei, nr. 11, Slatina, Romania
Телефон: +40 372.713.562
www.dgaspcolt.ro

Амбулаторен център за възстановяване на неврологични заболявания към Комплекса за услуги за
възрастни - Слатина
Вид на социалната услуга:
Дневен център (без настаняване)
Целеви групи:
Възрастни с физически, соматични или
невромускулно-скелетни увреждания в
област Олт, които имат специфични нужди от възстановяване в съответствие с
препоръките на индивидуалната програма
за рехабилитация и социална интеграция,
разработена от Комисията за оценка на
възрастни хора с увреждания, по тяхно
искане или по искане на техните правни
попечители
Капацитет: 17
Кратко описание:
Целта на социалната услуга е да се осигури на местно ниво прилагането на политики и стратегии за социално подпомагане
за хората с увреждания, като се увеличат
шансовете за възстановяване и интеграция в семейството или в общността и да
се осигури подкрепа и помощ за предотвратяване на ситуации, които застрашават сигурността на бенефициентите. Основните изпълнявани услуги са:
 първоначална оценка;
 разработване на плана за интервенция;
 информация;
 функционално възстановяване и рехабилитация;
 социална интеграция или реинтеграция;

 здравеопазване и др.
За контакти:
Адрес: Str. Toamnei, nr. 11, Slatina, Romania
Телефон: +40 372.713.562
www.dgaspcolt.ro

Дневен център за консултиране
и информация за нуждаещите се
към Комплекса услуги за възрастни с увреждания и други нуждаещи се лица - Слатина
Вид на социалната услуга:
Дневен център (без настаняване)
Целеви групи:
Младежи над 18-годишна възраст, които
са напуснали системата за закрила на детето, хора с увреждания, роми в рискови
ситуации, нуждаещи се възрастни хора,
лица без доходи, с нисък доход, безработни и др.
Капацитет: 40
Кратко описание:
Целта на социалната услуга е да се поддържат, възстановяват или развиват индивидуалните възможности за преодоляване
на трудна социална, икономическа или
правна ситуация и да се прилагат политиките и стратегиите за социална помощ
на хората в трудни ситуации чрез предоставяне на социални услуги за предотвратяване на социалната маргинализация и
подпомагане на социалната реинтеграция, във връзка с психофункционалния
капацитет, както и правни и административни консултации. Основните изпълнявани услуги са:
 психо-социално консултиране;
 консултиране и правна помощ;
 емоционална подкрепа;
 социална интеграция/реинтеграция;
 социализация и културни дейности;
 промоция на правата на бенефициентите и на положителния им имидж;
 управление на финансовите, материалните и човешките ресурси на центъра.
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За контакти:
Адрес: Str. Basarabilor, nr. 8, Slatina,
Romania
Телефон: +40 372.900.740, +40 735.987.293
www.dgaspcolt.ro

Мултифункционален център за
деца - Градинари
Вид на социалната услуга:
Дневен център (без настаняване)
Целеви групи:
Деца и младежи на възраст от 6 до 17 години, които идват от семейства в неравностойно положение и са изложени на
риск от отпадане от училище
Капацитет: 50
Кратко описание:
Мисията на центъра е да предоставя социални и образователни услуги на деца
от общината и съседни населени места,
които идват от социално слаби семейства
и представляват риск от отпадане от училище. Целта на центъра е да развие знанията и способностите на уязвимите деца
и да осигури психо-социалния им растеж
и развитие.
За контакти:
Адрес: Gradinari, Petculesti village, jud.
Olt, Romania
E-mail: dgpdcot@rdsmail.ro

ОБЛАСТ ТЕЛЕОРМАН

Кратко представяне на областта
Област Телеорман се намира в южната

част на страната, в средата на Румънската
равнина, на 5790 кв. км, което представлява 2,4% от територията на страната.
Състои се от три общини, два града и 92
комуни с 231 села. Седалище на областта
е град Александрия. Като функционална
типология Александрия е град от категорията на средно големи градове със
сложни икономически и социални функции за координиране и хармонизиране на
развитието на територията. Росиори де
Веде е град в категорията средни градове, железопътен възел с индустриални
функции и обслужващ населените места
в северозападната част на областта. По
същия начин Турну Мъгуреле се вписва
в типологията на средните градове, като
също така е промишлен и пристанищен
център, обслужващ населените места в
югозападната част на областта. Зимничеа
е речно пристанище с административна
роля от местно значение. Повечето от селата в област Телеорман имат предимно
селскостопански профил, но основният
проблем, свързан с мрежата от населени
места, е ниската степен на урбанизация
на областта.
Населението на oбластта е намаляло с 24%
от 1992 г. насам. През 2011 г. там живеят
360 178 жители.

	ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ И ЗАКРИЛА НА
ДЕТЕТО“ - ТЕЛЕОРМАН
Кратко представяне на доставчика:
Главна дирекция „Социално подпомагане
и закрила на детето“ (ГД СПЗД) – Телеорман, е публична институция с юридическа правосубектност, създадена с решение на Съвета на област Телеорман, под
негово подчинение и под ръководството
на главния секретар. ГД СПЗД – Телеорман, изпълнява мерки за социално подпомагане в областта на закрилата на детето, семейството, самотните лица, възрастните хора, както и всички нуждаещи
се лица.
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За контакти:
Адрес: Str. Dunarii, nr. 7, Alexandria,
Romania
Телефон: +40 247.316.611, +40 247.313.672,
+40 247.421.074
E-mail: dgaspctr@yahoo.com
www.dgaspctr.ro
ПРЕДОСТАВЯНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ:

Център за възстановяване на деца
от аутистичен спектър към Комплекса за услуги за деца и семейства - Александрия
Вид на социалната услуга:
Дневен център (без настаняване)

Целеви групи:
 деца с невро-психомоторни недостатъци, на възраст от 0 до 18 години, от
семейства и родители, на които се предоставят услуги за предотвратяване на
разделянето им и които имат адрес на
местоживеене във Виделе и околностите му;
 деца с невро-психомоторни недостатъци в приемната грижа;
 деца с невро-психомоторни недостатъци, които са се възползвали от специална мярка за осигуряване на защита и
са били реинтегрирани в семейството.
Капацитет: 15

Капацитет: 10

Кратко описание:
Целта на социалната услуга е да информира и повиши информираността на общността по въпроса за детето със специални
нужди; активно сътрудничество и консултиране на семействата на деца, записани
в програмата на центъра.

Кратко описание:
Мисията на Центъра за възстановяване на
деца с аутистичен спектър е да се предотврати изоставянето и институционализирането на деца чрез предоставяне на грижи, образование, социализация, консултиране, развитие на жизнени умения и родителски дейности за родители или законни
представители. Целта на интервенцията,
осигурена в центъра, е да се подкрепят хората, диагностицирани с аутистичен спектър, да могат да се интегрират в обществото и по-късно на пазара на труда.

Изпълнявани дейности
 дейности по оценка и установяване на
програмата за възстановяване;
 образователни дейности - неформално
образование;
 развлекателни и социални дейности;
 защита на децата от злоупотреби;
 консултантски дейности за деца, включени в програмата на Центъра и за техните родители;
 съвместни дейности с професионалисти и съответните институции;
 администрация и управление.

За контакти:
Адрес: Str. Dunarii, nr. 7, Alexandria,
Romania, Телефон: +40 247.316.611
E-mail: dgaspctr@yahoo.com,
www.dgaspctr.ro

За контакти:
Адрес: Str. Intrarea Spitalului, nr. 38, Videle,
jud. Teleorman, Romania
Телефон: +40 247.31.6611
www.dgaspctr.ro

Център за възстановяване и грижи
за деца със специални нужди към
Комплекса за услуги за деца и семейства - Виделе

Център за възстановяване и грижи
за деца със специални нужди към
Комплекса за услуги за деца и семейства - Александрия

Целеви групи:
Деца на възраст от 0 до 18 години от аутистичен спектър, които представят документи, удостоверяващи аутистична диагноза или свързани с нея заболявания

Вид на социалната услуга:
Дневен център (без настаняване)

Вид на социалната услуга:
Дневен център (без настаняване)
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Целеви групи:
 деца с невро-психомоторни недостатъци, на възраст от 0 до 18 години, от
семейства и родители, на които се предоставят услуги за предотвратяване на
отделянето им и които имат адрес на
местоживеене в Александрия и околностите;
 деца с невро-психомоторни недостатъци в приемната грижа;
 деца с невро-психомоторни недостатъци, които са се възползвали от специална мярка за осигуряване на защита и
са били реинтегрирани в семейството.
Капацитет: 40
Кратко описание:
Целта на социалната услуга е да информира и повиши информираността на общността по въпроса за детето със специални
нужди; активно сътрудничество и консултиране на семействата на деца, записани
в програмата на центъра.
Изпълнявани дейности
 дейности по оценка и установяване на
програмата за възстановяване;
 образователни дейности - неформално
образование;
 развлекателни и социални дейности;
 защита на децата от злоупотреби;
 консултантски дейности за деца, включени в програмата на Центъра и за техните родители;
 съвместни дейности с професионалисти и съответните институции;
 администрация и управление.
За контакти:
Адрес: Str. Dunarii, nr. 7, Alexandria,
Romania, Телефон: +40 247.316.611
www.dgaspctr.ro

Приют за бездомни майки с деца Александрия
Целеви групи:
 майки с деца, двойка майка/дете, изложени на риск от изоставяне;
 бременни млади жени през третото
тримесечие.

Капацитет: 4 места, майка с дете
Кратко описание:
Приютът за бездомни майки с деца имат
ролята да осигурят за ограничен период
от време лична грижа, образование, психосоциално консултиране и емоционална
подкрепа, надзор, реинтеграция в семейството и общността, образование в клуба,
социализация и културни дейности, настаняване през периода, хранене - включително приготвяне на топла храна, текущо
здравеопазване, осигурено от медицински
сестри, социално включване, професионална терапия, консултиране и информация, професионално ориентиране, правно
консултиране, почистване, безопасност,
домакинство, други административни
дейности.
За контакти:
Адрес: Str. Dunarii, nr. 7, Alexandria,
Romania
Телефон: +40 247.316.611
www.dgaspctr.ro

Приют за бездомни майки с деца Росиори де Веде
Вид на социалната услуга:
дневен център (без настаняване)
Целеви групи:
 майки с деца, двойка майка / дете, изложени на риск от изоставяне;
 бременни млади жени през третото
тримесечие.
Капацитет: 8
Кратко описание:
Приютът за бездомни майки с деца има
ролята да осигури за ограничен период
от време лична грижа, образование, психо-социално консултиране и емоционална
подкрепа, надзор, реинтеграция в семейството и общността, образование, социализация и културни дейности, настаняване през периода, хранене - включително
приготвяне на топла храна, текущо здравеопазване, осигурено от медицински
сестри, социално включване, професио-
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нална терапия, консултиране и информация, професионално ориентиране, правно
консултиране, почистване, безопасност,
домакинство, други административни
дейности.

За контакти:
Адрес: Str. Dunarii, nr. 7, Alexandria,
Romania
Телефон: +40 247.310.636
www.dgaspctr.ro

За контакти:
Адрес: Str. Oltului, nr. 59, Rosiorii de Vede,
jud. Teleorman, Romania
Телефон: +40 247.467.077
www.dgaspctr.ro

Център от семеен тип „Мария –
Йоана“ към Комплекса за услуги
за деца със специални нужди –
Александрия

Спешен център към Комплекса за
услуги за деца и семейства - Александрия
Вид на социалната услуга:
Резидентен вид (център за настаняване)
Целеви групи:
Деца, жертви на насилие, злоупотреба,
пренебрегване, експлоатация, на възраст
над 3 години
Капацитет: 16
Кратко описание:
Центърът за спешна помощ в Александрия
е служба за закрила на детето, чиято задача е да осигурява закрила на детето за
определен период от време, когато е в
непосредствена опасност в собственото
си семейство, разширено семейство или
заместващо семейство.
Услугата предоставя достъп на деца в риск
до информация, образование, социално и
психологическо консултиране, насърчаване на социалните отношения, социално
сътрудничество и свободно време, основни услуги за ежедневна дейност, помощни услуги за инструментални дейности от
ежедневието, смекчаване на последиците
от кризата, интеграция/реинтеграция на
семейството, достъп до други форми на
специална закрила, други услуги за подкрепа при различни ситуации на трудност.
Центърът предоставя услуги и на деца от
службата по приемна грижа, където по
основателни причини семейството на приемния родител не може вече да се грижи
за него.

Вид на социалната услуга:
Резидентен вид (център за настаняване)
Целеви групи:
 деца, временно или постоянно отделени от родителите си в резултат на прилагане на закона;
 деца, за които е създадена спешна приемна грижа при условията на закона.
Капацитет: 16
Кратко описание:
Центърът от семеен тип има за цел да
осигури на децата достъп до жилище,
грижи, рехабилитация, възстановяване,
образование и обучение за реинтеграция
или семейна интеграция и социално приобщаване.
Основни изпълнявани дейности:
 приемане и настаняване на деца;
 ежедневна грижа и поддръжка в семейна среда;
 рехабилитация в зависимост от увреждането на всяко дете;
 предоставяне на храна;
 постоянна оценка на хигиенните условия, редовни медицински посещения
при децата, контакт с лекаря на центъра, както и с други здравни услуги;
 здравно образование, обучение и прилагане на хигиенни умения, както лична хигиена, така и на околната среда;
 поддържане на ефективна среда, благоприятна за развитието на сложната
личност на детето;
 стимулиране на комуникационния капацитет на детето чрез създаване на
атмосфера на доверие;
 включване на децата в процеса на взе-
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мане на решения;
 достъп до образование, информация,
култура;
 групови дейности, индивидуализирани
програми за всяко дете.
За контакти:
Адрес: Str. 1907, nr. 129, Alexandria,
Romania
Телефон: +40 247.316.611, +40 247.324.824
www.dgaspctr.ro

Център от семеен тип „Александра – Виолета“ към Комплекса
за услуги за деца със специални
нужди – Александрия
Вид на социалната услуга:
Резидентен вид (център за настаняване)
Целеви групи:
 деца, временно или постоянно отделени от родителите си в резултат на прилагане на закона;
 деца, за които е създадена спешна приемна грижа при условията на закона.
Капацитет: 16
Кратко описание:
Центърът от семеен тип има за цел да
осигури на децата достъп до жилище,
грижи, рехабилитация, възстановяване,
образование и обучение за реинтеграция
или семейна интеграция и социално приобщаване.
Основни изпълнявани дейности:
 приемане и настаняване на деца;
 ежедневна грижа и поддръжка в семейна среда;
 възстановяване в зависимост от увреждането на всяко дете;
 предоставяне на храна;
 постоянна оценка на хигиенните условия, редовни медицински посещения
при децата, контакт с лекаря на центъра, както и с други здравни услуги;
 здравно образование, обучение и прилагане на хигиенни умения, както лична хигиена, така и на околната среда;
 поддържане на ефективна среда, бла-






гоприятна за развитието на сложната
личност на детето;
стимулиране на комуникационния капацитет на детето чрез създаване на
атмосфера на доверие;
включване на децата в процеса на вземане на решения;
достъп до образование, информация,
култура;
групови дейности, индивидуализирани
програми за всяко дете.

За контакти:
Адрес: Str. Dunarii, nr. 7, Alexandria,
Romania
Телефон: +40 247.324.826
www.dgaspctr.ro

Център за закрила на деца от
семейства с тежки увреждания
„Раза де Соаре“ към Комплекса
за услуги за деца със специални
нужди - Александрия
Вид на социалната услуга:
Резидентен вид (център за настаняване)
Целеви групи:
 деца, временно или постоянно отделени от родителите си в резултат на прилагане на закона;
 деца, за които е създадена спешната
приемна грижа при условията на закона.
Капацитет: 8
Кратко описание:
Центърът за закрила на деца с тежки увреждания „Раза де Соаре“ има мисията да
предоставя на децата за определен период
от време достъп до жилище, грижи, рехабилитация, възстановяване, образование
и обучение за реинтеграция или семейна
интеграция и социално приобщаване.
Основни изпълнявани дейности:
 приемане и настаняване на деца;
 ежедневна грижа и поддръжка в семейна среда;
 възстановяване в зависимост от увреждането на всяко дете;
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 предоставяне на храна;
 постоянна оценка на хигиенните условия, редовни медицински посещения
при децата, контакт с лекаря на центъра, както и с други здравни услуги;
 здравно образование, обучение и прилагане на хигиенни умения, както лична хигиена, така и на околната среда;
 поддържане на ефективна среда, благоприятна за развитието на сложната
личност на детето;
 стимулиране на комуникационния капацитет на детето чрез създаване на
атмосфера на доверие;
 включване на децата в процеса на вземане на решения;
 достъп до образование, информация,
култура;
 групови дейности, индивидуализирани
програми за всяко дете.
За контакти:
Адрес: Str. Turnu Magurele, bl. 612, sc. A,
ap.1, Alexandria, Romania
Телефон: +40 247.310.637
www.dgaspctr.ro

Център за възстановяване за деца
с тежки увреждания „Пинокио“
към Комплекса от услуги за деца
със специални нужди - Александрия
Вид на социалната услуга:
Резидентен вид (център за настаняване)
Целева група:
 деца от 0 до 5 години, временно или
постоянно отделени от родителите си в
резултат на прилагане на закона;
 деца, за които е създадена спешната
приемна грижа при условията на закона.
Капацитет: 12
Кратко описание:
Центърът за възстановяване за деца с
тежки увреждания „Пинокио“ има мисията да предоставя на децата за определен период от време достъп до жилище,
грижи, рехабилитация, възстановяване,

образование и обучение за реинтеграция
или семейна интеграция и социално приобщаване.
Основни изпълнявани дейности:
 приемане и настаняване на деца;
 ежедневна грижа и поддръжка в семейна среда;
 възстановяване в зависимост от увреждането на всяко дете;
 предоставяне на храна;
 постоянна оценка на хигиенните условия, редовни медицински посещения
при децата, контакт с лекаря на центъра, както и с други здравни услуги;
 здравно образование, обучение и прилагане на хигиенни умения, както лична хигиена, така и на околната среда;
 поддържане на ефективна среда, благоприятна за развитието на сложната
личност на детето;
 стимулиране на комуникационния капацитет на детето чрез създаване на
атмосфера на доверие;
 включване на децата в процеса на вземане на решения;
 достъп до образование, информация,
култура;
 групови дейности, индивидуализирани
програми за всяко дете.
За контакти:
Адрес: Str. Turnu Magurele, bl. 612, ap.1,
Alexandria, Romania
Телефон: +40 247.310.644
www.dgaspctr.ro

Териториален център за семейна защита на деца със специални
нужди - Росиори де Веде
Вид на социалната услуга:
Резидентен вид (център за настаняване)
Целеви групи:
Деца и младежи от 6 до 26 години
Кратко описание:
Териториалният център за семейна защита на деца със специални нужди - Росиори
де Веде, е с мисия да приема и настанява
деца и младежи в центъра след решение
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на Комисията за закрила на детето на Телеорман, съдебна заповед или разпоредба на директора на ГД СПЗД - Телеорман.
Основните изпълнявани услуги:
 кърмене и грижи;
 емоционална подкрепа и психологическо консултиране;
 предоставяне на формално и самостоятелно образование;
 социализация и дейности за свободното време;
 подкрепа и обучение за реинтеграция
или интеграция в семейството и общността;
 подкрепа и консултиране за социално
приобщаване;
 образователни и лични грижи;
 социално консултиране и посредничество;
 юридическа помощ.
За контакти:
Адрес: Str. Republicii, nr. 412, sc. B, ap. 2,
Rosiorii de Vede, jud.Teleorman, Romania
Телефон: +40 247.461.784,+40 746.173.005
www.dgaspctr.ro

Териториален център за семейна защита на деца със специални
нужди – Александрия
Вид на социалната услуга:
Резидентен вид (център за настаняване)
Целеви групи:
Деца и млади хора с увреждания на възраст от 10 до 24 години
Капацитет: 40
Кратко описание:
Териториален център за семейна защита
на деца със специални нужди – Александрия, има за цел предоставяне на жилище
на деца и младежи със специални нужди
за определен период от време; грижа за
деца/младежи със специални нужди; неформално обучение; емоционална подкрепа; консултиране и обучение за реинтеграция в семейството и социално приобщаване.

Основни предлагани услуги:
 осигуряване на бенефициентите на качествени условия на живот, подобни на
семейната среда;
 задоволяване на нуждите от облекло и
друго специфично оборудване, включително пари за лични нужди;
 осигуряване на бенефициентите на
подходящ хранителен режим съобразно индивидуалните нужди и предпочитания;
 подкрепа и насърчаване на образованието на деца със специални нужди в
специални образователни звена с цел
преориентиране към масово образование;
 осигуряване на децата със специални
нужди възможности за свободно време, отдих и социализация.
Децата в центъра за домашни грижи получават конкретна подкрепа и се насърчават
да поддържат връзка с родителите си, с
разширеното семейство и с други хора,
които са важни за тях.
За контакти:
Адрес: Str. Dunarii, bl. M3, et. IV, ap. 45,
Alexandria, Romania
Телефон: +40 247.310.833
www.dgaspctr.ro

Служба за управление на случаи
Вид на социалната услуга:
Друго (в общността, услуги, доставяни до
жилището на бенефициентите, др.)
Целеви групи:
 деца, които временно или окончателно
са лишени от родителската грижа;
 деца, чиито родители са починали, неизвестни, които са загубили родителските си права;
 деца, пренебрегнати или изоставени.
Капацитет: 200
Кратко описание:
Осигурява в рамките на пребиваването
на лицето при семейството и участие във
възпитанието и грижите за детето, което
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временно или трайно е отделено от родителите си в резултат на установяването
на мярката за приемна грижа, съгласно
предвидените в закона условия. Офисът
предоставя следните услуги: правни консултации, надзор, реинтеграция в семейството и общността, социализация и дейности за свободното време, настаняване,
лична грижа, неформално и формално образование, развитие на умения за независим живот, консултиране и емоционална
подкрепа, социално-професионална ориентация, реинтеграция/интегриране на
семейството, поддържане на семейните
отношения.
За контакти:
Адрес: Str. Dunarii, nr. 7, Alexandria,
Romania
Телефон: +40 247.316.611, +40 749.049.204
www.dgaspctr.ro

Център за възстановяване невро
психиатрична рехабилитация Виделе
Вид на социалната услуга:
Резидентен вид (център за настаняване)
Целеви групи:
Възрастни хора с увреждания, за които
не се грижат в собственото им семейство
или общност и които са зависими от специализирани социални услуги в ситуации
на затруднение или риск от социално изключване, имащи местоживеене в област
Телеорман
Капацитет: 20
Кратко описание:
Целта на социалната услуга е да осигури
на областно и местно ниво прилагането на
специални политики и стратегии за подпомагане на хората с увреждания чрез
увеличаване на шансовете за възстановяване и интеграция в семейството или
в общността и осигуряване на подкрепа и
помощ за предотвратяване застрашаващи
обстоятелства на сигурността на възрастните хора с увреждания.
За контакти:
Адрес: Str. Intrarea Spitalului, nr. 38, Videle,
jud. Teleorman, Romania
Телефон: +40 247.254.094
www.dgaspctr.ro
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ЗАКОН № 466 от 4 ноември 2004 г. относно
статута на социалния работник (Румъния)
(неофициален превод)
Румънският парламент прие този закон.

ГЛАВА I: Общи разпоредби
Чл. 1
Този закон урежда статута на социалния
работник в Румъния, като уточнява ролята
на Националната колегия на социалните
работници, наричана по-нататък Колегията, за защита на професионалните интереси на своите членове.
Чл. 2
(1) Следните лица могат да бъдат социални работници:
а) румънски граждани;
б) граждани на държавите членки на Европейския съюз, на другите държави от
Европейското икономическо пространство
и на Конфедерация Швейцария;
в) граждани на трети държави, с които
Румъния има двустранни споразумения за
реципрочност и които имат временно или
постоянно пребиваване в Румъния.
(2) Титлата „социален работник“ може да
се притежава от:
а) лице, което е получило бакалавърска
степен в специализирано висше училище,
дългосрочна форма, 4 години, акредитирана по закон;
б) лице, притежаващо диплома за завършено висше учебно заведение, специализирано в областта, краткосрочна форма, 3
години, акредитирана по закон;
в) лице, което притежава еквивалента на
социален работник съгласно закона;

г) лице, което притежава диплома за социален работник, която е предоставена
или призната в една от държавите членки
на Европейския съюз, в една от държавите, принадлежащи към Европейското икономическо пространство или в Конфедерация Швейцария.
(3) При гражданите на държавите членки
на Европейския съюз, на другите държави от Европейското икономическо пространство и на Конфедерация Швейцария
признаването на дипломата на социалния
работник, получено в една от посочените
държави, се извършва в съответствие със
Закон № 200/2004 относно признаването
на професионалните дипломи и квалификации за регулираните професии в Румъния.
(4) Разпоредбите на алинея 3 се прилагат и за дипломи, получени от румънски
граждани в една от тези държави.
(5) Титлата „социален работник“ не може
да бъде получена от лице, което се намира в случаи на несъвместимост, съгласно
предвидените в този закон разпоредби.
Чл. 3
(1) Социалният работник прилага на практика знанията, нормите и ценностите на
социалното подпомагане за намеса и подпомагане на лица или общности по тяхно
искане или когато това се налага от ситуацията.
(2) Социалният работник участва активно в
разработването и осъществяването на социални политики в областта, стратегии и
планове за действие на местно, областно,
национално и международно ниво, като
насърчава социалното благосъстояние.

www.rn4sc.eu

92

Регионална Мрежа за социална кохезия ● Сборник материали

3) Социалният работник извършва главно
следните общи дейности:
а) идентифицира сегмента на населението, обект на дейности за социално подпомагане;
б) идентифицира и оценява обществените
проблеми в определен регион, общност
или място;
в) разработва планове за действие, програми, мерки, професионални дейности
и специализирани услуги, специфични за
тази област;
г) повишава чувствителността на общественото мнение и го информира за социалните въпроси;
д) установява конкретните условия за достъп до специализирани услуги и услуги
за социално подпомагане въз основа на
оценка на потребностите;
е) разработва програми за научни изследвания и обучение.
(4) Видовете дейности, предвидени в ал.
(3), могат да бъдат изменяни и допълвани
по предложение на колегията в съответствие с правните разпоредби;
(5) Обществените и частните институции
и органи със законно разрешение да извършват дейности по социално подпомагане имат задължението да осигурят осъществяването на дейностите по ал. (3) от
социални работници или под тяхно пряко
ръководство.
Чл. 4
Социалният работник зачита етичните
ценности и принципи, свързани с осигуряването на качествени услуги, социална
справедливост, достойнство и уникалност
на личността, автономност на личността,
развитие на човешките взаимоотношения
и постоянно професионално развитие с
цел повишаване на качеството на социалната интервенция.

Чл. 5
Социалният работник може да работи на
заплата или като самоосигуряващ се на
свободна практика:
а) в публичния сектор, съгласно разпоредбите на Закон № 53/2003 - Кодекс на
труда, както и изменението му, и на Закон
№ 188 от 1999 г. за статута на държавния
служител, ревизиран впоследствие;
б) в частния сектор, в съответствие с разпоредбите на Закон № 53/2003, с измененията му, на разпоредбите на правилника
на съответното дружество или организация.

ГЛАВА II: Статут на
социалния работник
	РАЗДЕЛ 1: Първоначално
обучение на социалния
работник и условия за
упражняване на професията
Чл. 6
Обучението на социалния работник се извършва в институциите, акредитирани по
закона, специализирани в социално подпомагане, под форма на краткосрочно и
дългосрочно университетско образование.
Чл. 7
Професията на социалния работник може
да се упражнява от лице, което кумулативно изпълнява следните условия:
а) е румънски гражданин или гражданин
на друга държава, при условията, предвидени в чл. 2 ал. (1);
б) има специализирано обучение по социално подпомагане, съгласно разпоредбите на чл. 2 ал. (2);
в) е вписано в Националния регистър на
социалните работници в Румъния;
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г) не се намира в нито един от случаите
на несъвместимост, предвидени в настоящия закон.
Чл. 8
(1) Социалният работник може да извършва своята дейност само след като е одобрена молбата за регистрация като член
на колегията. Одобрението на заявлението автоматично води до регистрация в Националния регистър на социалните работници в Румъния и издаване на становище
за упражняване на професията.
(2) Документите, необходими за одобряване на заявлението, са:
а) една от дипломите по чл. 2 ал. (2);
б) медицински документи;
в) удостоверение за съдимост;
г) декларация на лична отговорност, че
не са в положение на несъвместимост със
статута на социален работник.
3. Гражданите на държавите членки на
Европейския съюз, на другите държави
от Европейското икономическо пространство и на Конфедерация Швейцария могат
да депозират документи, еквивалентни
на тези, предвидени в ал. (2) букви б) и
в), издадени от компетентните органи на
страните на произход.
(4) Документите по ал. (2) и (3) могат да
бъдат депозирани както в седалището на
колегията, така и в децентрализираното
седалище на колегията, на територията,
съгласно чл. 26 ал. (4), с възможност за
изпращане по пощата.
Чл. 9
(1) Професията на социален работник
може да се упражнява самостоятелно, в
свободна практика, във формите, предвидени в този член, от лицата по чл. 7, които получават удостоверение за свободна
практика.
(2) Социалните работници могат да избе-

рат да създадат отделни служби, асоциирани служби или професионални граждански дружества в съответствие със закона.
(3) От датата на вписване в Националния
регистър на социалните работници в Румъния гражданските професионални дружества придобиват юридическа правосубектност, при условие че са изпълнени
изискванията на общото право.
(4) Индивидуалните служби за социално
подпомагане и свързаните с тях служби
за социални грижи в работата си могат да
наемат сътрудници.
(5) За да получи удостоверение за свободна практика, социалният работник трябва:
а) да докаже, че е практикувал социално
подпомагане за период от най-малко 5 години до подаването на молбата;
б) не е бил признат за виновен от Колегията в случай на разследване относно практиките за социално подпомагане;
в) представя на Колегията: заявлението,
придружено от автобиография, мотивационно писмо и препоръки от трима социални работници.
Чл. 10
Гражданите на държава членка на Европейския съюз, на държава, принадлежаща към Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, която упражнява професията „социален работник“ в една от тези държави,
в която са установени, са освободени от
изискването за членство в Колегията, за
да упражняват професията, и удостоверението за свободна практика, когато
извършват в Румъния специфичните за
професията дейности в контекста на предоставянето на услуги. Те представят на
Колегията отчет за извършените услуги и
документ, удостоверяващ упражняването
на професията в държавата, в която са установени, издадени от компетентните органи на тази държава. Въз основа на тези
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документи тези лица автоматично се регистрират в Националния регистър на социалните работници в Румъния за времето
на предоставянето на услуги.
Чл. 11
(1) Социалният работник извършва общите видове дейности по чл. 3 ал. (3) със
задължението да спазват методологията в
тази област, както и нормите и ценностите на професионалната етика.
(2) Колегията установява начина, по който социалните работници прилагат разпоредбите на Етичния кодекс, както и начина на използване на методологията в тази
област.

	РАЗДЕЛ 2: Права и задължения
Чл. 12
Социалният работник има право:
а) да допринася за развитието на професията, за да отговори адекватно на социалните потребности;
б) да защитава професията си;
в) да работи за увеличаване на доверието
на обществото в социалното подпомагане;
г) да е отворен за нови области на действие;
д) да има свободна практика съгласно закона;
е) на защитата и представянето на професионалните интереси от колегиума;
ж) на достъп до информация за упражняването на професията;
з) на непрекъснато обучение в областта
на социалното подпомагане.
Чл. 13
(1) Социалният работник е длъжен да запази поверителност по отношение на ситуациите, документите и информацията, които използва за професионални цели, в съ-

ответствие с действащото законодателство
и методологиите, приети от Колегията.
(2) Публичните или частните институции
и органи имат задължението да осигурят
необходимите условия за запазване поверителността на информацията и документите от социалния работник в съответствие със закона.

	РАЗДЕЛ 3: Несъвместимост и
забрани
Чл. 14

Не може да се възползва от статута на социалния работник лице, което:
а) не е регистрирано в Националния регистър на социалните работници в Румъния;
б) е осъдено с окончателно съдебно решение за умишлено извършване на престъпление при обстоятелства, свързани с
упражняването на професията на социален работник, и за което не е възникнала
реаблитация;
в) е установено допълнително наказание
за забрана за упражняване на професията
за определен срок с окончателно съдебно
решение;
г) временно e прекратeнo упражняванетo
на професията, като дисциплинарно наказание, по време на спирането.
Чл. 15
Статутът на социалния работник е несъвместим с:
а) извършване на всякаква дейност, която
може да накърни професионалното достойнство;
б) съзнателното използване на знания или
професионални методи в ущърб на потребителя или за незаконна цел;
в) действия, онасящи се или промотиращи
интересите на политическите партии или
извън незаконни групи.

www.interregrobg.eu

95

	РАЗДЕЛ 4: Отношения на
социални работници с други
специалисти по социално
подпомагане

(2) Социалните работници осигуряват равни възможности на подпомаганите лица
при достъпа до информация, услуги, ресурси и тяхното участие в процеса на вземане на решения.

Чл. 16

Чл. 21

При решаване на сложни ситуации социалният работник си сътрудничи с професионалисти от други професионални категории.

(1) Социалните работници уважават и насърчават достойнството на индивида, уникалността и стойността на всеки човек.

Чл. 17
В областта на социалното подпомагане
са включени както социалните работници
като специалисти, така и други категории
средноквалифицирани служители, чиято дейност се координира от социалните
работници и които отговарят на условията
на настоящия закон.
Чл. 18
(1) Колегията заверява съдържанието на
програмите за обучение на хора със средно ниво, работещи в областта на социалното подпомагане.
(2) Колегията сътрудничи с висшите учебни заведения с цел адаптиране на учебната програма към новите социални потребности, както и за организиране и развитие
на практиката на студентите в тази област.

ГЛАВА III: Етични принципи
Чл. 19
Основната цел на дейността на социалния работник е да подпомага хората или
общностите в нужда, като се ангажира с
идентифицирането, разбирането, оценката и решаването на социални проблеми.
Чл. 20
(1) Социалните работници промоцират
принципите на социалната справедливост,
определени в нормативните актове за социално подпомагане и социални услуги.

(2) Социалният работник не трябва да
практикува, толерира, улеснява или сътрудничи в каквато и да е форма на дискриминация, основана на раса, етническа
принадлежност, пол и сексуална ориентация, възраст, политически или религиозни убеждения, семейно положение,
физическо или умствено увреждане, материално положение и/или друго предпочитание, характеристика, състояние или
статус.
Чл. 22
Социалният работник подкрепя подпомаганите лица в усилията им да идентифицират и изяснят целите си, за да изберат
най-добрия вариант.
Чл. 23
�Социалните работници помагат за укрепване на взаимоотношенията между хората
с цел насърчаване, възстановяване, поддържане и/или подобряване на качеството на живот на индивидите, семействата,
групите, организациите и общностите.
Чл. 24
Социалните работници действат с честност и отговорност към бенефициентите,
институциите и обществото в съответствие с етичните норми на професията,
приети от професионалната общност чрез
Колегията.
Чл. 25
(1) Социалните работници осъществяват
своята дейност само в областта на професионалната компетентност, определена от
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тяхната квалификация и професионален
опит. Социалните работници имат задължението да подобряват постоянно своите
професионални знания и умения и да ги
прилагат на практика.
(2) Социалните работници допринасят за
подобряване и развитие на базата от знания на професията.

ГЛАВА IV: Национална
колегия на социалните
работници
Чл. 26
(1) Колегията е създадена като професионална, неправителствена организация от
обществен интерес, аполитична, с нестопанска цел, с правосубектност, автономна
и независима.
(2) Колегията представлява и защитава на
местно, областно, национално и международно ниво интересите на професията на
социален работник.
(3) Колегията има седалище в Букурещ.
(4) Колегията има териториална структура, създадена на база организационни и
фунционални регламенти.
(5) Колегията се състои от всички социални работници в Румъния.
(6) Социалните работници имат право да
се присъединят към други форми на професионално сдружаване.
(7) Колегията има задължението да публикува ежегодно в Държавен вестник на
Румъния, част I, Националния регистър на
социалните работници в Румъния.
Чл. 27
Колегията има следните основни правомощия:
а) разработва и приема Кодекса за поведение на социалния работник, както и

ръководства за добри практики в тази област, за да се спазват етичните принципи;
б) предлага правила и разпоредби в областта на социалното подпомагане на министерството;
в) координира и подкрепя прилагането на
регламентите и нормите на Колегията от
социални работници, публичните и частните организации в Румъния;
г) одобрява и издава удостоверение за
свободна практика на социалния работник;
д) подготвя програми за непрекъснато
усъвършенстване в областта на социалното подпомагане;
е) издава становищата, посочени в този
закон;
ж) представлява, защитава и промотира правата и интересите на членовете
на местно, национално и международно
ниво;
з) следи за спазването на Етичния кодекс,
нормативните актове и норми от страна на
социалните работници, независимо от работното място, и прилага дисциплинарни
санкции;
и) сътрудничи с министерства, централни
и местни публични администрации, образователни и изследователски институции,
неправителствени организации, икономически агенти и други;
й) управлява Националния регистър на социалните работници в Румъния;
к) определя членския внос и таксите за
различните й услуги;
л) си сътрудничи със сходни органи от
други страни по въпроси от общ интерес.
Чл. 28
(1) Управителните органи на Колегията са:
а) Конгрес на Националната колегия;
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б) Национален съвет;

в) външно финансиране;

в) Изпълнително бюро.

г) други източници съгласно закона.

(2) Правилата за организация и функциониране и правомощията на управителните
органи се определят от Учредителното събрание.

(2) Колегията има задължението да публикува годишен доклад за дейността в
Държавен вестник на Румъния, част III.

Чл. 29

ГЛАВА V: Окончателни и
преходни разпоредби

(1) Колегията разработва правила относно
данните, които са регистрирани в Националния регистър на социалните работници в Румъния.
(2) Членството се прекратява в следните
случаи:
а) при поискване;
б) при смърт;
в) в случаите по чл. 14 точки б) и в);
г) в случаите на несъвместимост, настъпила след получаване на членство, и неразрешаването ѝ в рамките на три месеца
от известяването на предупреждението на
Колегията.
Чл. 30
(1) Националният регистър на социалните
работници в Румъния включва регистрите
на социалните работници в Румъния, професионалните граждански дружества, отделните служби и свързаните с тях услуги
за социално подпомагане.
(2) Регистрацията в Националния регистър на социалните работници в Румъния
се извършва с регистране като член на
Колегията или в седалището на Колегията, или в децентрализираното териториално седалище, по пощата или по електронната поща.
Чл. 31
(1) Дейността на Колегията се финансира
от следните източници:
а) членски внос;
б) дарения и спонсорства;

Чл. 32
Националната федерация на социалните
работници в Румъния назначава инициативен комитет, свикващ учредителното събрание на колегията, съставено от
представители на социалните работници
от всяка част от страната, в рамките на 90
дни от датата на влизане в сила на този
закон.
Чл. 33
Учредителното събрание на колегията избира ръководните органи и приема правилата за организацията и функционирането
й в рамките на 30 дни от датата на свикване.
Чл. 34
(1) Лицата без специализирано обучение,
които изпълняват задълженията на социалния работник в момента на влизане в
сила на този закон, имат право да извършват дейностите по чл. 3, ако докажат, че
са записани и посещават курсовете за висше учебно заведение, специализирано в
социалното подпомагане, институция, акредитирана по закон, в срок от 3 години
от влизането в сила на този закон.
(2) Лицата, които са завършили висше образование, акредитирани по закона, със
специалност, различна от социално подпомагане, с минимум 3 години в областта на социалното подпомагане, имащи
задължения на социални работници, имат
право да извършват дейностите по чл. 3,
ако докажат, че имат следдипломно обра-

www.rn4sc.eu

98

Регионална Мрежа за социална кохезия ● Сборник материали

зование в областта на социалното подпомагане, организирано от висши учебни заведения, акредитирани по закона, в срок
от 5 години от датата на влизане в сила на
този закон.

централа, както и от организацията или
институцията, в която действа съответното лице. Подаването на доказателствените документи може да се извърши лично
или да бъде изпратено по пощата.

(3) Доказване на записването и посещаването на курсовете или, в зависимост
от случая, следдипломна квалификация,
както и изпълнението на условията по ал.
1 и 2 се извършват чрез подкрепящи документи, подадени в седалището на Колегията или в нейната децентрализирана

Този закон е приет от парламента на Румъния в съответствие с разпоредбите на
чл. 75 и чл. 76 пар. (1) от Конституцията
на Румъния.
Публикувано в Държавен вестник № 1088
от 23 ноември 2004 г.
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