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Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания – 2 

/ЦНСТДМУ - 2/ е изграден по проект “Шанс за деца и младежи от дома” по схема за 

безвъзмездна финансова помощ на ОП РЧР, съфинансирана от Европейски социален 

фонд на Европейския съюз. Услугата е разкрита на 01.12.2014 г., а от 01.11.2015 г. 

става делегирана държавна дейност. 

 

ЦНСТДМУ е социална услуга от резидентен тип, която предоставя среда, близка до 

семейната на деца и младежи с увреждания, за които към момента на настаняване в нея 

са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при 

близки и роднини или приемно семейство. 
 
 MАТЕРИАЛНА БАЗА 
Сградата и помещенията на центъра са изградени така, че да е гарантиран свободен, 

улеснен достъп и възможност за придвижване на потребителите до всички елементи на 

вътрешната и външна среда. Услугата разполага със съвременно оборудване, 

необходимо за живот и максимална самостоятелност на потребителите. 

В ЦНСТДМУ – 2 има: 7 спални помещения; 4 бани и тоалетни; дневна с обособени 

кътове за игра, почивка и аудио-визуална техника; кухненски блок и трапезария; 

перално помещение и други сервизни помещения. 

 

 КАПАЦИТЕТ- 14 места. 

 



             
                   
         Целта на социалната услуга е предоставяне на сигурна и безопасна среда за 

децата и младежите, в която те да получават индивидуализирана грижа, подкрепа за 

личностно развитие и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот. 

     Основните задачи на екипа са: 

• Да се задоволят основните жизнени потребности на децата/младежите; 
• Да се осигури безопасна среда, в която децата/младежите да развиват своите 
възможности; 

• Да се осигури равнопоставено участие на децата и младежите в живота на 
общността; 

• Да се осигури гарантиран достъп до специализирани здравни, социални, 
образователни и други услуги в общността; 

• Оказване на съдействие на децата и младежите за поддържане на връзки с родители 
и близки, възможни осиновители или кандидати за предоставяне на приемна грижа; 

• Подготовка на децата и младежите за самостоятелен и независим живот; 

• Гарантиране планирането и индивидуална грижа за всяко дете и младеж въз основа 

на екипно обсъждане и екипно взимане на решения. 

 

     Екипът на ЦНСТДМУ – 2 се състои от управител, социален работник, медицинска 

сестра и детегледачи. 

 

 

                                                      


