Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG 051PO001-5.2.13 „ЖИВОТ В ОБЩНОСТТА”
ПРОЕКТ: BG051РО001-5.2.13-0008-С0001 „Толерантност към различието”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа
на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана
от Европейския социален фонд на Европейския съюз

СТАРТИРА НОВА СОЦИАЛНА УСЛУГА В ОБЩИНА СВИЩОВ
Център за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/
По проект - „Толерантност към различието”, в гр. Свищов е разкрит
Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с увреждания над
18 години / ЦСРИ /. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по Схема за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.2.13 „Живот в общността”,
съфинансиран от Европейския Социален Фонд на Европейския съюз. Общата
стойност на проекта е 84 091.84 лева.
Услугата. На 30 октомври приключиха строително-ремонтните работи.
Обособен е самостоятелен вход с изградена рампа, за осигуряване на достъпна
среда за хората с увреждания. ЦСРИ разполага с кабинет по рехабилитация,
кабинет по трудотерапия и кабинет за психологически консултации.
За сформиране на екип и в изпълнение на Процедурата за подбор на
персонала, през месец ноември 2013 г. беше проведен конкурс с кандидатите за
обявените позиции. Назначени са директор, социален работник, психолог,
рехабилитатор, трудотерапевт и медицинска сестра. Екипът от специалисти ще
осигури холистичност на рехабилитационните и социални интервенции, които ще
бъдат прилагани в зависимост от индивидуалните оценки и планове за грижи, от
личните предпочитания и възможности на потребителите.
От първи декември 2013 г., стартира предоставянето на социални услуги в
ЦСРИ за лица над 18 годишна възраст, с физически увреждания, психични
разстройства и умствена изостаналост от общността. Капацитет на ЦСРИ е 20
лица-потребители.
Проектът ще се реализира в рамките на 15 месеца, като предоставянето на
услугите ще обхване период от 11 месеца, до 30.10.2014 година.
20.12. 2013 год.
РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТ - АСЯ МИХАЙЛОВА

Инвестира във вашето бъдеще!
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Свищов носи
цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се
приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция за социално подпомагане.

