
ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА «ЗОРА» 

адрес : гр.Враца 3000, ул.”Беласица” №5 

тел.(092)62 00 52/ 62 06 16, e-mail: dom.zora@abv.bg 

Директор- Калинка Николова 

 

 

Дом за стари хора „Зора” гр. Враца е специализирана институция за 

предоставяне на социални услуги – делегирана от държавата дейност. Oткрит e на 

27.09.2007 г. и се намира в подножието на Врачанския Балкан под водопад „Скакля”.  

ЦЕЛЕВА ГРУПА 

Домът за стари хора е специализирана институция, предоставяща комплекс от 

социални услуги на лица, навършили възраст за придобиване право на пенсия за 

осигурителен стаж и възраст съгласно Кодекса за социално осигуряване, включително 

и на онези от тях, които имат процент намалена трудоспособност, установен с 

експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.  

 

КАПАЦИТЕТ- 50 лица.  

ЦЕЛИ 

Повишаване качеството на живот и независимост на старите хора чрез предоставяне на 

социални услуги, свързани със задоволяване на потребностите на настанените лица, 

които поради възрастови, здравословни или финансови ограничения, както и поради 

липсата на близки, не са в състояние самостоятелно да задоволяват ежедневните си 

потребности. 

 



 

 

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ 

• Почистване на спалните помещения и прилежащите санитарни възли; 

• почистване на общите тоалетни ( на всеки етаж ), коридори и стълбища; 

• почистване на дневните, чайната, столовата; 

• подпомагане при извършване на личния тоалет, къпане, хранене и др.; 

• Подпомагане при пране на лични дрехи – предоставени са две перални, 

сушилня, както и условия за гладене с помощен персонал; 

• Предоставяне на фризьорски и бръснарски услуги; 

• Осигурява се съдействие и помощ за различни административно-социални 

услуги;  

• Храната е съобразена с изискванията на стандартите и критериите за хранене – 

при необходимост се осигурява диетично хранене, предоставя се възможност за 

личен избор за предлаганите ястия. В чайната на Дома потребителите могат да 

си приготвят храна и напитки по избор; 

• Съдействие за получаване на медицинска и стоматологична помощ, за 

снабдяване с предписаните лекарства от лице с подходящо медицинско 

образование, придружаване на потребителя до болнично заведение, провеждане 

на здравни беседи; 

• Стимулира се поддържанто на социални контакти, с цел избягване на 

социалната изолация и самота; 



• Трудотерапевтична дейност – работа с потребителите, разделени в групи по 

интереси – готварство, градинарство, литературно четене, музикотерапия, 

арттерапия и др; 

• Работа с компютър; 

• Организиране и провеждане на културни мероприятия: чествания на рождени 

дни, посещаване на концерти, екскурзии, срещи с пенсионерски клубове и други 

домове, посещения от детски заведения и училища и изнасяне на програми и 

рецитали, отбелязване на национални празници и именни дни, организиране на 

лечебно-възстановителния отдих  в болници за рехабилитация; 

• Осигуряване на психологическа подкрепа и консултиране; 

• Осигуряване на достъп до актуална информация – ежедневни вестници и 

телевизия във всяка стая, а в столовата на Дома – кабелна ТВ, телефонни 

разговори с близки и роднини; 

• Осигурено е 24-часово обслужване от мед. персонал и/или санитар. 

 

 

 

 

 

 

 


