ОДОБРИЛ: /П/
СИМЕОН ИВАНОВ
Областен управител на Област Русе
МОНИТОРИНГ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, ДЪРЖАВНО ДЕЛЕГИРАНА
ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТ РУСЕ
Дата за
Град
Адрес
СУ
посещение
гр. Сливо поле,
ДЦДМУ - деца и младежи с
гр. Сливо поле
01.09.2014 г.
ул. Христо Ботев №1
увреждания - от 1 юни 2014
понеделник
1030 часа
г. 0/20 капацитет
гр. Сливо поле,
ул. Бачо Киро 2а
ЦСРИ - мъже и жени с
Транспорт
с. Ряхово
физически увреждания
г-жа К. Георгиева
гр. Ветово
ул."Дунав" № 3
ЦОП - деца в риск и техните
(паркингът на
семейства - от 1 юни 2014 г.
общината)
0/20 капацитет
гр. Русе
ул. Йосиф Цанков 47
ДЦСХ - лица в
02.09.2014 г.
надтрудоспособна възраст
вторник
900 часа
Транспорт
г-жа М. Личева
(паркингът на
общината)
08.09.2014 г.
понеделник
1100 часа
Транспорт
г-жа М. Личева
(паркингът на
общината)

гр. Русе

бул. Трети март 55

ДВХД -мъже и жени с
установена диагноза
деменция

гр. Русе

бул. Липник 14

ЦОП - деца в риск и техните
семейства, приемни
семейства, кандидат
осиновители

гр. Русе
гр. Русе

бул. Липник 14
ж.к. Родина 1,
ул. Сърнена гора 28
ул. Байкал 10а
ж.к. Родина 3,
ул. Белмекен 16
ул. "Драган Цанков"
№ 17

ЦРДУ - деца в риск
ДЦДУ - деца и младежи с
умствени увреждания
ДЦДУ - деца с увреждания
ДВХФУ - мъже и жени с
физически увреждания
Кризисен център - лица и
деца жертви на насилие и
трафик
ДЦВХУ - възрастни хора с
психични разстройства в
следствие зависимости

гр. Русе
гр. Русе
гр. Русе

09.09.2014 г.
вторник
900 часа
Транспорт
г-жа М. Личева
(паркингът на
общината)

гр. Русе

ж. к. Тракция,
бул. Тутракан 20

гр. Русе

ж. к. Тракция,
бул. Тутракан 20
ж. к. Тракция,
бул. Тутракан 20
ж. к. Тракция,
бул. Тутракан 20

гр. Русе
гр. Русе

ЦНСТ - мъже и жени с
психични увреждания
ЗЖ - мъже и жени с психични
разстройства
ЗЖ - мъже и жени с психични
разстройства вследствие
зависимости

гр. Русе

гр. Русе

ж. к. Тракция,
бул. Тутракан 20
ж. к. Тракция,
бул. Тутракан 20
ж. к. Тракция,
ул. Тракцията 25
ж. к. Тракция,
ул. Тракцията 25
ул. Искър 41

гр. Русе

ул. Искър 41

гр. Русе

ж. к. Дружба – 3,
ул. Н. Й. Вапцаров 20
ж. к. Дружба 3,
ул. Н. Й. Вапцаров 20
ж. к. Дружба 3,
ул. Йоаким Груев 3,
бл.52, ап.1
ж. к. Дружба 3,
ул. Йоаким Груев 3,
бл.52, ап.2

гр. Русе
гр. Русе
гр. Русе

10.09.2014 г.
сряда
900 часа
Транспорт
г-жа М. Личева
(паркингът на
общината)

11.09.2014 г.
четвъртък
1300 часа
Транспорт
г-жа М. Личева
(паркингът на
общината)

12.09.2014 г.
петък
900 часа

гр. Русе
гр. Русе

гр. Русе

гр. Русе
гр. Русе

гр. Русе
гр. Русе
гр. Русе
гр. Русе
гр. Русе

ЦНСТ – деца и младежи с
увреждания
ЗЖ – мъже и жени с умствени
и интелектуални затруднения,
напускащи СИ
ЗЖ – мъже и жени с умствени
и интелектуални затруднения,
напускащи СИ

бул. Богдан войвода 3

ЦОП - деца в риск и техните
семейства
ж. к. Възраждане,
ЗЖ -мъже и жени с умствени
ул. Яребична 5
и интелектуални затруднения,
напускащи СИ
ул. Алеи Възраждане 86
ДСХ - лица в
надтрудоспособна възраст
ул. Битоля 1а
ЦРДУ - деца в риск
ул. Битоля 1а
Приют за деца - за
безнадзорни деца
ул. Доростол 108
ДДЛРГ - от 7 до 18г. (до 20 г.,
ако учи)
ул. Плиска, бл. Мадара
ЦСРИ - незрящи лица

Транспорт
г-жа М. Личева
(паркингът на
общината)

гр. Русе

ул. Янтра 5

гр. Русе

09.10.2014 г.
четвъртък
900 часа

гр. Борово

ж. к. Възраждане,
ул. Неофит Рилски 66
ул. Първи май №2

гр. Борово

бул. България №42

гр. Борово

ул. Кл. Охридски №1

Транспорт
г-жа К. Георгиева
(паркингът на

ЦНСТ - мъже и жени с
психични увреждания
ЦСРИ - Лица с психични
увреждания
Приют за лица - бездомни
лица
ЦСРИ - бездомни лица - от 1
септ. 2014 г. 0/15 капацитет
ДЦДУ - деца с увреждания от
7 до 16 години
ДЦВУ - възрастни с
увреждания - от 1 септември
ДЦДУ – седмична грижа

ЦСРИ - деца с увреждания и
техните семейства
ЦНСТ - деца и младежи с
увреждания
ЦСРИ - възрастни хора с
увреждания
ЗЖ - лица с увреждания –
младежи напускащи
институция
ЦОП - деца и техните
семейства

общината)

14.10.2014 г.
вторник
900 часа

гр. Борово,
с. Брестовица
гр. Борово,
с. Брестовица
гр. Борово,
с. Брестовица
гр. Бяла,
с. Бистренци

Транспорт
с. Ценово
г-жа К. Георгиева
(паркингът на
общината)
общ. Иваново,
21.10.2014 г.
с. Щръклево
вторник
900 часа
гр. Две могили
Транспорт
гр. Две могили
г-жа К. Георгиева
(паркингът на
гр. Две могили,
общината)
с. Могилино

ул. Янтра № 9
ул. Янтра №9
ул. Пирогов №2
ул. Л. Каравелов №9

ул."Цар Освободител"
№ 72
ул. Стара планина 1а
ул. България №69
ул. Ф. Тотю №16
ул. Мургаш №1

ДДЛРГ - деца и младежи от 7
до 18-20 год.
ЦНСТ - деца с умствена
изостаналост
ПЖ - деца
ДСХ - мъже и жени в
надтрудоспособна възраст от 1 юни 2014 г. 0/20
капацитет
ЦОП - деца в риск и техните
семейства - от 1 юни 2014 г.
0/20 капацитет
ЦСРИ - лица и деца с
увреждания, възрастни хора
ЦОП - деца и техните
семейства
ЦНСТ - възрастни хора с
увреждания
ЗЖ - възрастни хора с
увреждания

Отговорни лица за контакт от Областна администрация – Русе:
- Пенка Попова – началник на отдел АКРР, тел. 082/812-231, 0886 496 772;
- Вероника Георгиева – младши експерт в отдел АКРР, тел. 082/812-261;
- Лилия Георгиева – технически сътрудник в дирекция АПОФУС, тел. 082/812-246.

