ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА /ДСХ/ гр. Разград

Адрес: гр. Разград ул, „Хаджи Димитър ” № 30
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ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА /ДСХ/ гр. Разград

Email: dsh_rz@abv.bg

Телефон за връзка: 084 66 27 25

Директор: Лейман Османова Тюлеоглуева

GSM 0893 389 263

ДСХ гр. Разград 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: 80 места

Целева група: Мъже и жени навършили възраст за придобиване право на пенсия за
осигурителен стаж и възраст.

Цели: Създаване на условия за преодоляване на изолацията, чрез интегрирането
им в обществото, в съответствие с техните желания и способности и за улесняване
на пълноценния им начин на живот.

Услуги и дейности:

· Ползване на спално помещение, мебелирано и оборудвано по подходящ начин,
помещения за хранене и социални контакти;
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· Предоставяне на здравословна и питателна храна, в т.ч. и диетична, в зависимост от
здравословното състояние и личния избор на потребителите;

· Съдействие за снабдяване с медикаменти и получаване на специализирана
медицинска помощ;

· Съдействие при необходимост от ползване на различни административни услуги;

· Възможност за самостоятелно организиране на свободното време (осигуряване на
книги, абонамент за вестници и списания, тихи игри, цветарство, плетиво, разговори и
дискусии по актуални проблеми, и др.);

· Организиране на съвместни прояви с други специализирани институции, екскурзии,
честване на лични и национални празници;

· Информация за нормативната уредба, регламентираща дейността на доставчика на
социалната услуга, както правата и задълженията на потребителите;

· Възможност за лични контакти с роднини и близки на потребителите.

Екип:

· Специалисти, соц. дейности, медицински персонал, кинезитерапевт, психолог

· Административен персонал
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· Обслужващ персонал

Условия и ред за ползване на социалната услуга:

Лицата, които желаят да ползват социални услуги, подават писмено Заявление до
директора на Дирекция „Социално подпомагане” по настоящ адрес.Въз основа на
подаденото заявление и приложените към него допълнителни документи се извършва
социална оценка на потребностите на лицето от социални услуги, след което се изготвя
социален доклад. Настаняването в специализирана институция се извършва със
Заповед на директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Разград въз основа на
изготвения социален доклад.

За ползване на социални услуги в Дом за стари хора гр. Разград се заплаща такса в
размер 70 на сто от дохода на лицата или такса в размер на действителните месечни
разходи, съгласно Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от
Републиканския бюджет.
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