
 

 

 

                            
Комплекс за социални услуги за                       Център за работа с деца на улицата 

деца и семейства                                                  кв. „Дружба”, бул. „С. Стамболов” №6    

кв. „Българка” №66                                            тел. 044 667321 

  

Център за обществена подкрепа                             

Звено «Майка и бебе» 

 

Обща информация 

“Комплекс за социални услуги за деца и семейства” (КСУДС) е съвкупност от услуги 

базирани в общността, които имат за цел подкрепа на деца в риск  и техните семейства. 

КСУДС се състои от три основни звена:  Център за обществена подкрепа  с капацитет 

64 места и  Звено „Майка и бебе” с капацитет – 8 места и Център за работа с деца на 

улицата с капацитет – 15 места 

 

 РЪКОВОДИТЕЛ 

 Стефка Илиева – директор, тел. 044/667257 

 Е-mail ksuds_crdu.sliven@abv.bg 
 

Услуги, които  се предоставят в Център за обществена подкрепа: 

• семейно консултиране и подкрепа – социални, психо-социални и 

психологически консултации; подготовка на родителите да се грижат за децата 

си; на децата да преодоляват проблемите си; 

• превенция на насилието и подкрепа на деца, жертви на малтретиране, насилие 

и неглижиране – социална и психо-терапевтична работа с деца, жертви на 

насилие и техните семейства; 

• пренатална и постнатална грижа – социално консултиране по време на 

бременността и в след родовия период на майки в риск да изоставят децата си; 

консултации в сферата на репродуктивното здраве; контрацептивни методи; 

болести, предавани по полов път;   

• център “Спешен прием” – услуга с цел спешно извеждане на деца от ситуация 

на непосредствена опасност за физическото или психичното им здраве  и 

осигуряване на тяхната закрила 

• ресурсно подпомагане на деца с увреждания –  услугите  са насочени към   

психо-социално консултиране и подкрепа за деца с увреждания и техните 

семейства. 
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• деинституционализация и реинтеграция - социална работа с деца , при които 

съществува възможност за връщане в семейна среда; работа с родителите, 

разширеното семейство и детето за възстановяване на връзките родители - дете; 

подкрепа и консултации за детето и семейството в периода след реинтеграцията. 

• обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция - 

подкрепа при напускане на институциите, поради навършване на възраст; работа 

с децата, които се подготвят за напускане на институциите, за тяхната 

подготовка за самостоятелен живот и социална интеграция – обучение в 

различни умения, включване в образователни и професионални курсове; 

• обучение на кандидат-осиновители и приемни родители по одобрена от 

МТСП програма за обучение  

 

Целева група 

• деца и младежи в риск и техните семейства (деца, лишени от родителска грижа;   

деца в ситуация на риск и опасност за живота и здравето им; неглижирани деца;  

деца с увреждания); 

• деца с девиантно поведение; 

• отпадащи от училище деца; 

• кандидат – осиновители; 

• кандидати за приемни семейства; 

• деца и семейства от общността; 

• деца жертви на злоупотреба, насилие, експлоатация в или извън семейството. 

 

Мисия 

• Подкрепа на деца и семейства от общността; 

            Подобряване качеството на живот на децата в семействата и социалната среда, 

като предостави качествени услуги, които да отговарят на потребностите и да са 

достъпни за всяко дете в риск и неговото семейство. 

 

Б. Услуги, които  се предоставят в Звено “Майка и бебе” 

• настаняване и предоставяне временен подслон /до 6 месеца/ на бременни 

жени и майки , за които има риск да изоставят детето си; 

• психо-социална подкрепа (посредничество за подобряване на 

взаимоотношенията и връзките в семейството, с бащата на бебето, родителите 

на майката, разширеното семейство, подкрепяща среда и др.), насърчаване на 

връзката майка-дете, подпомагане в придобиване и укрепване на умения за 

независимост, обучение в родителски умения и обгрижване на бебето,  

• социално-правни услуги – консултиране и насочване; 

 

Целева група: бременни жени и майки в затруднено положение и техните деца. 

 

Цел на услугата 

- Предотвратяване изоставянето и настаняването в институция на децата от 0 до 

3 години, като в същото време се предотвратяват ситуации, застрашаващи 

сигурността, здравето и развитието им.  

- В случаите, когато се настаняват майки с повече деца, някои от които на 

възраст над три години, се подпомага превенцията на изоставянето и на по-

големите деца. 

Мисия 

- Осигуряване на закрила на детето, без да се налага отделяне от майката и 

настаняване в специализирана институция; 



- Осигуряване на ежедневно взаимодействие между майката и детето, което е 

от ключово значение за изграждане на привързаност; 

- Оказване на специализирана помощ и подкрепа на майката, която й дава 

възможност да се приспособи и да изгради привързаност към детето си; 

- Предоставяне на социалната изолация на двойката майка-дете и подготовка 

за успешно социално интегриране; 

- Извършване на задълбочена оценка на родителския капацитет на майката, 

което подпомага органите за закрила при вземането на дългосрочни решения 

за бъдещето на детето. 

 

 

В. Услуги, които  се предоставят в Център за работа с деца на улицата  

• социална работа на терен; 

• дневни грижи за деца на улицата, включващи образователни и ограмотяващи 

занимания, спортни дейности, творчество и изкуство, социални дейности, 

насочени към социална интеграция; 

• индивидуална работа с детето; 

• осигуряване на подслон, храна, дрехи и обувки, хигиенни грижи;  

• съдействие за получаване на образование; професионална ориентиране и 

подготовка - насочване към различни професионални курсове; развиване на 

творческите способности на децата; информиране на децата за техните права и 

застъпничество; 

• социална работа със семейството; възстановяване на контактите със 

семейството, семейно консултиране и подкрепа за преодоляване на проблемите  

• съпровождане, профилактика и медицински услуги;       

• превенция на отклоняващото се поведение при децата и работа с деца с 

отклоняващо се поведение насочени от МКБПП и Областна пробационна 

служба - консултиране и подкрепа на деца с отклоняващо се поведение и 

семействата им; извънкласни занимания и дейности  организирани в зависимост 

от техните интереси; образователни програми за правата и задълженията на 

гражданите и санкциите при нарушаването им; образователни програми за 

опасностите и последиците от употребата на наркотици и алкохол, 

тютюнопушене, трафик на хора, сексуална експлоатация, информиране по 

въпросите на насилие и пренебрежение и др. 

•  превенция на отпадането от училище - изграждане на мрежа за работа с 

педагогически съветници; организиране на занимания за застрашени от отпадане 

ученици; организиране на различни превантивни обучителни и занимателни 

дейности.   

 

 


