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СЪЩНОСТ 

Защитено жилище за лица с психични разстройства е социална услуга в общността, 

чиито цели са създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и 

социална интеграция на потребителите в среда, близка до семейната. 

ЦЕЛЕВА ГРУПА- Лица с психични разстройства 

КАПАЦИТЕТ И МАТЕРИАЛНА БАЗА 

Защитеното жилище е разположено на четвърти етаж от сградата на Център за 

психично здраве - гр. Враца. Разполага с дневна стая, трудотерапевтичен кабинет, десет 

стаи, пригодени и оборудвани за самостоятелно пребиваване на всеки от 

потребителите, кабинет на управителя, кабинет на социалния работник, медицински 

кабинет, кухня и столова, перално помещение и санитарни помещения. Капацитетът е 

10 места. 
 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ 

1. Подсигуряване на защитено място за живеене, което дава възможнаст на група 

от тежко боледуващи, загубили възможност да имат собствено жилище и подслон да 

подобрят качеството си на живот и да бъдат поставени в условия, близки до 

домашните. Дейностите включват: 

• Обучение за полагане на грижи за лична хигиена/ грижи за външния вид; 

• Обучение за полагане на грижи за хигиената на личното пространство; 

• Обучение за полагане на грижи за хигиената на общите помещения; 

• Обучение за поддържане на облеклото. 

 

  2. Психосоциални дейности- предоставят възможностза изграждане на социални 

умения за самостоятелен и пълноценен начин на живот, за ефективно вграждане в 

социалната среда, за изграждане на подкрепяща мрежа от приятели и партньори, за 

трудова реализация, за оползотворяване на свободното време и др. Включват: 

• Трудова рехабилитация; 

• Обучение в социална активност; 

• Обучение в прием на лекарства; 

• Обучение в разумно управление на финансовите средства; 

• Обучение в приготвянето на храна; 

• Обучение в пазаруване; 

• Разширяване на социалната си мрежа; 

• Оползотворяване на свободното време и развлечения; 

• Обогатяване на познанията за околния свят. 

 

ЕКИП НА ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА 

В защитеното жилище работи екип от специалисти – управител, социални работници, 

психолог, трудотерапевт, медицинска сестра. 

 

За ползване на услугите в защитено жилище за лица с психични разстройства 

се заплаща такса в размер на 50 на сто от дохода на лицата, съгласно Тарифа за 

таксите за социални услуги, финансирани от републиканския бюджет (обн. ДВ, бр. 40 

от 29 април 2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 54 от 4 юли 2006 г., последно изменена ДВ, бр. 

58 от 27 юни 2008 г).  



 

 

 

 

 


