Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни
лица с деменция - с. Добродан
Понеделник, 9 Май 2022

Доставчик на социалната услуга: „Хуманност и Дълголетие“ ООД гр. София
Телефони: 0877 116161, 0877 116169
Електронен адрес: www.dylgoletie.bg
Електронна поща: dylgoletie@abv.bg

Адрес и контакти на социалната услуга
с. Добродан, община Троян, ул.“Св. Св. Кирил и Методий“ № 1
Управител: Невяна Балевска
Телефон: 0877611656
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Електронна поща: dobrodancnst@abv.bg
Телефон: 0879942450
Капацитет на социалната услуга: 12 места
Целева група: Социалната услуга се предоставя на пълнолетни лица с деменция
Ред за предоставяне на социалната услуга
Потребителите се приемат с предварителна оценка от Дирекция „Социално подпомагане“ - Троян и
придружаващи документи към нея.
Дейности (програми, услуги), които предоставя социалната услуга
На потребителите в центъра се предоставя комплекс от разнообразни дейности за осигуряване на
24-часова грижа за посрещане на ежедневните потребности и потребностите от развитие на лицата или
за осигуряване на подкрепа за водене на самостоятелен начин на живот.
Осигурена е качествена храна, медицинска грижа и програми за социално включване, арт-терапия и
осмисляне на свободното време, с цел съхраняване здравето, живота и емоционално състояние на
потребителите.
Материална база
Центърът разполага с 5 броя спални помещения, в т.ч. 3 двойни стаи и 2 тройни стаи, трапезария с 12
места за хранене, дневна стая за групови занимания, медицински кабинет, кабинет на социален
работник , 4 тоалетни и 2 бани, две тераси. Осигурена е достъпна среда чрез вертикален платформен
хидравличен подемник.
Специалисти, работещи в социалната услуга
Грижата за лицата с деменция се осигурява от специалист социални дейности, социален работник,
домакин и медицински персонал, включващ: медицински фелдшер, медицински сестри и санитари.
Такса за ползване на социалната услуга
За ползването на социалната услуга, потребителите заплащат такса съгласно Тарифата за таксите за
социални услуги, финансирани от държавния бюджет.
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