
Видове социални и ИЗС услуги ДЦДМУ ДЦДМУ(РИУ) ДЦДМТМУ ДЦПДУТС
ДЦДМУ

(седм.грижа)
ДЦПЛУ ДЦПЛТМУ

ДЦПЛУ
(седм.грижа)

ДЦСХ ЦСРИДМ ЦСРИДМ (РИУ) ЦСРИПЛ ЦОП ОЦДС ЦНСТДБУ ЦНСТДМУ
ЦНСТДМУПП

МГ
ЦНСТПЛПР ЦНСТПЛД ЦНСТПЛФУ ЦНСТПЛУИ ЦНСТСХ ЦВН

КЦ  за
деца

КЦ за ПЛ ПРИЮТ
Звено майка

и бебе
ЦРДУ ПЖ НЖ ЗЖЛПР ЗЖЛУИ ЗЖЛФУ

АСИСТЕНТСКА
ПОДКРЕПА

ДСХ

Брой на социалните и ИЗС услуги по
видове 1
Брой желаещи да ползват услугите 15

* Използвани съкръщения:
ИЗС услуги -интегрирани здравно социални услуги
ДЦДМУ - Дневен център за деца и/или младежи с увреждания
ДЦДМУ (РИУ)- Дневен център за деца и/или младежи с увреждания ( С програма "Ранна интервенция на уврежданията")
ДЦДМТМУ - Дневен център за деца и/или младежи с тежки множествени увреждания
ДЦПДУТС - Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и техните семейства
ДЦДМУ (седм. грижа) - дневен център за деца и младежи с увреждания - седмична грижа
ДЦПЛ - Дневен център за пълнолетни лица с увреждания
ДЦПЛТМУ - Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания
ДЦПЛУ (седм. грижа) -  Дневен център за пълнолетни лица с увреждания - седмична грижа
ДЦСХ - Дневен център за стари хора
ЦСРИДМ- Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи
ЦСРИДМ ( РИУ)- Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи ( С програма "Ранна интервенция на уврежданията")
ЦСРИПЛ - Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица
ЦОП - Център за обществена подкрепа
ОЦДС - Общностен център за деца и семейства
ЦНСТДБУ - Център за настаняване от семеен тип за деца без увредания
ЦНСТДМУ - Център за настаняване от семеeн тип за деца и/или младежи с увреждания
ЦНСТДМУППМГ - Център за настаняване от семеeн тип за деца и/или младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи
ЦНСТПЛПР - Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства
ЦНСТПЛД - Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция
ЦНСТПЛФУ - Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания
ЦНСТПЛУИ - Център за настаняване от семмен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост
ЦНСТСХ - Център за настаняване от семеен тип  за стари хора
ЦВН - Център за временно настаняване
КЦ за деца - Кризисен център за деца
КЦ за ПЛ - Кризисен център за пълнолетни лица
ЦРДУ - Център за работа с деца на улицата
ПЖ - Преходно жилище
НЖ - Наблюдавано жилище
ЗЖЛПР - Защитено жилище за лица с психични разстройства
ЗЖЛУИ - Защитено жилище за лица с умствена изостаналост
ЗЖЛФУ - Защитено жилище за лица с физически увреждания
ДСХ - Дом за стари хора

Желаещи да ползват социалните услуги                                                                                                                                                             Приложени № 1






































