Актуален списък на рехабилитационни програми, социални услуги
тип „защитено жилище”, места за дългосрочно лечение и комуни в
чужбина
Телефон/факс,
Организация
интернет страница, ЕАдрес
mail
Стационарни рехабилитационни програми (тип "терапевтична общност"),
получили съгласие за добра практика по реда на Наредба № 8 от 7 септември 2011
г. за условията и за реда за осъществяване на програми за психосоциална
рехабилитация на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с
наркотични вещества, издадена от Министерство на здравеопазването.
Терапевтична общност „Феникс” –
с. Бракьовци
Дългосрочна
резидентна
рехабилитационна
програма
за
рехабилитация на зависимости по
модела „терапевтична общност”
Терапевтична общност "Октава"
Дългосрочна
резиденциална
рехабилитационна
програма
за
рехабилитация на зависимости по
модела на терапевтична общност
Терапевтична oбщност "БИЛАНИ"
Дългосрочна резидентна програма за
психосоциална
рехабилитация
и
ресоциализация на лица с наркотични,
алкохолни, хазартни и интернет
зависимости по модела „терапевтична
общност”. БИЛАНИ – ЗАЕДНО
МОЖЕМ!

0898/20-91-75
02/962-35-84
07192/54-47
Факс: 02/868-75-68
www.phoenixbulgaria.eu
www.phoenixhousebg.com
Е-mail:
phoenix_house@abv.bg
0889/13-34-86
0888/63-43-93
www.oktavabg.com/oktavа
.html
E-mail:
oktavabg@mail.bg
0893/68-59-99
02/468-48-87
www.bilani.bg
E-mail:
bilani@abv.bg

1407, гр. София,
кв. „Лозенец”,
ул. „Рилски езера” № 5,
ап. 1

гр. София
ул. „Райко Алексиев” №
46а

гр.София,
кв. Банкя, местност
„Клисура”,
ул."Панорама" № 9

Други програми за психосоциална рехабилитация, получили съгласие за добра
практика по реда на Наредба № 8 от 7 септември 2011 г.
Център
за
рехабилитация
и
реинтерграция
на
хора
със
зависимости „Пеперуда“
Сдружение „Проект Пеперуда –
София”
Дългосрочна
нерезидентна
рехабилитационна програма за хора
със зависимости, структурирана по
начин,
който
не
налага
на
участниците да напускат града; те
имат възможност да останат с
близките си, да учат и/или работят и
същевременно участват интензивно в
програмата.

0878/72-96-68
0878/14-62-46
www.ppsbg.org
E-mail:
rada.naslednikova@gmail.
com
ivaylo.raynov@ppsbg.org

Дневен

0884/38-99-30
02/971-99-20

център

„Солидарност“

гр. София, 1000
ул. „Граф Игнатиев” № 7Б

гр. София, 1113
ул. „Екзарх Йосиф” № 1,

Асоциация за рехабилитация на
зависими "Солидарност"
Дългосрочна
дневна
програма
за рехабилитация и ресоциализация
на зависими, основаваща се на модела
"терапевтична общност", който
предлага
структурирана
дневна
програма и не налага участниците да
напускат града и семействата си

www.solidarnost-bg.org
Е-mail:
elena@solidarnost-bg.org
info@solidarnost-bg.org

ет. 2, ап.5

Рехабилитационна
програма
„Дневен център”
02/822-92-99
Държавна психиатрична болница за
Е-mail:
лечение на наркомании и алкохолизъм
dneven_stacionar@abv.bg
Дневен център за рехабилитация и
ресоциализация на зависими

София
ул. „Пиротска” № 117,
ет.1

Рехабилитационна програма "Дневни
032/64-32-41
грижи" към „Областен диспансер за
Е-mail: Psichodis@abv.bg
психични
заболявания
със
стационар - Пловдив” ЕООД

гр. Пловдив, 4002
район Западен,
бул. „Пещерско шосе” №
68

Дневна рехабилитационна програма за
лица, които са били зависими или са
злоупотребявали
с
наркотични 058/60-26-55
вещества към „Областен диспансер Е-mail:
за психични заболявания със odpzs_dobrich@abv.bg
стационар „Д-р П. Станчев Добрич” ЕООД

гр. Добрич,
ул. „П. Хитов” № 24

Дневен център за ресоциализация към
0882/85-43-79
„Областен диспансер за психични
E-mail:
заболявания със стационар - Русе”
odpzs_rs@mail.bg
ЕООД

гр. Русе, 7003
бул. „Тутракан” № 20

Програма
за
психосоциална
рехабилитация към АГП СМП
„Център за психично здраве Варна” ЕООД
Програма
за
психосоциална
рехабилитация на зависимости към
ЦПЗ – гр. Велико Търново” ЕООД

052/60-09-86
Е-mail: cpz@abv.bg

гр. Варна, 9010
ул. „Цар Освободител” №
100

062/62-37-96
062/62-56-97
E-mail:
cpz.ppsr@abv.bg

гр. Велико Търново,5000
ул. " Бузлуджа" № 1

Социални услуги тип „защитено жилище”, регистрирани в Агенцията
за социално подпомагане
БЕТЕЛ
Център за безвъзмездна помощ на
наркозависими и зависими от алкохол.
Християнска програма за безплатна
рехабилитация.
РЕТО
Безплатен християнски център за
помощ на зависими приемат се

02/824-01-53
02/983/52-68
0898/54-33-82
0898/54-33-92
E-mail:
bulgaria@betel.org
betel.bulgaria@mail.bg
www.betelbulgaria.org
02/980-21-43 – за София
03101/27-25 – за Пловдив
056/89-98-61

Офис:
гр. София, 1303
ул. „Опълченска” № 76

гр. София
гр. Пловдив
гр. Бургас

младежи от България в трите E-mail:
построени къщи край София, Пловдив retosofia@hotmail.com
и Бургас. Процедурата е описана в www.retobulgaria.org
официалния сайт.
Младежите
работят – обикновено в складовете
на БИЛЛА /София и Пловдив/ или в
селското стопанство /Бургас/, и сами
се издържат, режимът за свиждане с
родителите е доста строг, но има
възможност за телефонен контакт и
писма. Безплатно лечение.
Терапевтична общност «НОВО
НАЧАЛО»

0889/93-43-66
0876/72-74-67
Програма за рехабилитация на Е-mail:
зависимости
(детоксикация, info@novonachalo.net
терапевтична общност, център за www.novonachalo.net
ресоциализация, проследяваща фаза)

гр. София
ж.к. „Овча купел”

Места за дългосрочно лечение
Държавна психиатрична болница
“Д-р Георги Кисьов”- Раднево
Установена с години практика,
различни
програми,
арттерапия,
трудова терапия и спорт, подготвени
специалисти. Безплатно лечение.

Тел.: 0417/8-25-86;
0417/8-25-88;
0417/8-23-46;
Факс: 0417/8-25-60

Тел.: 02/920-20-08;
Клиника в Суходол
02/920-20-66;
Най-дългогодишната практика за
Факс: 832-10-47
терапия на зависимости у нас, добри
Е-mail: office@ncn-bg.org
специалисти. Безплатно лечение.
или ncn@mbox.infotel.bg

6260, гр. Раднево,
ул. “Магда Петканова”
№1,

1362, гр.София,
кв. “Суходол”

Комуни в чужбина, в които се приемат български деца
за лечение срещу заплащане
Nueva Frontera
В комуната нуждаещите се се
приемат веднага при наличие на
свободни
места.
Първоначална
еднократна такса - 300 евро.
Подобна е на Рето, но с по-отворен
режим и религията не е толкова
силна. Българите биват настанявани
предимно около Барселона.

тел.: 0034 64 65 32 656 Алфонсо Морис Валдес
/контактът е само на
испански език/

Нарконон, Китеа, Окана
Психотерапевтични
общности,
където се приемат българи при
www.narconon.org
заплащане на начална такса около
www.kethea.gr
3000 евро и 1500 евро на месец. За да
www.okana.gr
преминат
успешно
програмата,
желаещите трябва да знаят поне
английски за първата комуна и гръцки
за вторите две.

Испания

Ченаколо
Организация под егидата на Ордена
на сестра Елвира в Хърватия и други
страни.
В Ченаколо – Хърватия, досега са се
лекували 69 български деца, като
отзивите са отлични. Програмата е
дълга, максималният срок за престой
е 4 години.
Настаняването е в мотел, който
предлага преференциални цени, така
че общите разходи за пътуването и
настаняването излизат около 600 лв.
Това са на практика и единствените
разход - престоят е безплатен.

За връзка:
Сестра Барбара представител на
Ченаколо в България
Тел.: 032/69-19-11

гр. Пловдив

00385 1 279 1502 –
резервация в Motel
„Marina”

Адрес в Хърватия:
Cenacolo –Vrbovez 10340
Vbrovez-Kucari 1
Niksa
tel. 00385 1 272 6 515

