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Дом за стари хора - "Цвета и Анка Върбанови"

Адрес: гр.Бургас, ул. "Цар Самуил" № 117

Домът за стари хора е разположен на тиха улица в широкия център на гр. Бургас нова 5 етажна сграда със съвременно, функционално обзавеждане и отлични битови
условия.Капацитета на дома е 32 места и се предлагат социални услуги близка до семейната среда:
* Жилищни стаи с 2 и 3 легла, с обширни балкон
* Дневна с телевизор и кабелна телевизия
* Просторна трапезария;
* Библиотека;
* Стая за гости;
* Двор с цветна градина
Обслужват се стари хора, които са физически и психически съхранени, с възможност за самостоятелно
обслужване;
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Домът не разполага с отделение за трудноподвижни лица;
Домуващите заплащат такса, която се определя съгласно тарифа за таксите за социални услуги,
финансирани от републиканския бюджет и представлява 70% от дохода на лицата, които ползват
услугите на социалното заведение, но не повече от действителните месечни разходи за издръжката на
едно лице.
Кандидатстването за прием в дома става, с подаване на писмена молба по настоящ адрес до директора
на съответната Дирекция "Социално подпомагане". Отговарящите на изискванията, според профила на
социалната институция, се настаняват със заповед на Директора на дирекция "Социално подпомагане"
- гр. Бургас;
За предоставените социални услуги се сключва договор между лицето и Кмета на община Бургас.
Услуги
Отлични битови условия в жилищните стаи и зоните за общо ползване;
Рационално хранене, съобразено с възрастовите особенности и здравословното състояние;
Медицинско обслужване на много добро равнище от квалифицирани кадри;
Участия в програми по трудо-арт и хоби терапия или други интересни занимания по интереси;
Богата собствена библиотека;
Ежедневна прес-медийна информация;
Пулсиращи форми за подържане на физическата и психическата дееспособност чрез съхранение на
социалната активност и чувството на полезност;
Голям избор на социални и битови услуги;
Участие в мероприятия от културния календар на дома, гр. Бургас и различни институции.
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