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СЪЩНОСТ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА 

Звено „Майка и бебе” /ЗМБ/ е социална услуга, предоставяна в общността, която 

предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да 

изоставят децата си. 

 

УСЛУГИТЕ НА  ЗВЕНО „ МАЙКА И БЕБЕ” МОГАТ ДА ПОЛЗВАТ: 

- Основен ползвател на целия комплекс от услуги в Звено “Майка и бебе” е 

двойката майка-дете, при която детето е в риск от настаняване в институция и е на 

възраст от 0 до 3 години; 

 - Двойка майка-дете, при която детето е в риск от настаняване в специализирана 

институция (самотни майки, непълнолетни, майки в затруднено социално положение, 

двойка майка-дете, подложена на насилие);  

 - Бременни в последните месеци на бременността в риск да изоставят детето си 

след раждането /непълнолетни бременни, които не са подготвени за родители, 

бременни в тежка материална, жилищна, финансова или семейна ситуация/; 

- Двойка майка-дете в процес на възстановяване на семейните връзки след 

предприета реинтеграция, в случаи, когато детето е било настанено в специализирана 

институция и е необходим междинен етап на комплексна помощ и подкрепа за майката, 

за да може детето отново да се интегрира в семейството. 

 



УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ЗВЕНО „ МАЙКА И БЕБЕ” /ЗМБ/ 

 

 1. 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. 

 

 2. Предоставяне на специализирана помощ на майката- за създаване и развитие на 

привързаността майка - дете и за развитие на родителските умения. 

- Консултиране, придружаване, посредничество на майката за подобряване на 

отношенията с членовете на семейството и с общността като цяло; 

- Подобряване на социалните умения, с цел предотвратяване на социалната изолация и 

подготовка за успешното социално интегриране на двойката майка – дете. 

 

КАПАЦИТЕТ - 6 майки и техните деца. 

 

Екипът на Звено „Майка и бебе” се състои от:  управител, социални работници и 

медицински специалист 

   

 
                                                                          

Звено „Майка и бебе” разполага с добра материална база, включваща спалня за 

всяка майка и нейното бебе, дневна стая за отдих и групова работа, кухненски бокс за 

приготвяне на храната, трапезария,  перално и санитарно помещения.  


