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BG 051PO001-5.2.06  

  „Социални услуги за социално включване” 
BG051PO001-5.2.06-0093-С-0001 

Център за социална рехабилитация и интеграция – град Лозница 
"ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ'' 

 
 
 

Проект „Център за социална рехабилитация и интеграция – Лозница” се 
изпълнява от община Лозница и партньор: СНЦ „Център на НПО в Разград” 

 
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА: ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА 
РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ – ГРАД ЛОЗНИЦА 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
“Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд и Република България 

ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ: Област: Разград, Община: Лозница, Град Лозница и 
16 населени местна на общината 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА: 12 месеца: 01.01.2011г. – 31.12.2011г. 

ПЕРИОД, В КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ПРЕДОСТАВЯНА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА ПО 
ПРОЕКТА: 10 месеца: 01.03.2011г. – 31.12.2011г.  

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА  
Обща цел: 

Предлагане на качествени социални услуги за хора с увреждания в община Лозница с 
цел интеграцията им в обществото. 

Специфична цел: 

1. Развитие на нова социална услуга в общността „център за социална 
рехабилитация и интеграция” в град Лозница, ориентирани към индивидуалните 
нужди на потребителите от целевите групи. 

2. Реинтеграция на трайно институционализираните граждани с увреждания от Дома 
за възрастни хора с физически увреждания в село Ловско. 

3. Повишаване на качеството на съществуващите социални услуги в община 
Лозница. 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ 
Дейност 1. Разработване на новата социална услуга ЦСРИ (1-4 месец)  

Цел: Създаване на нов модел на работа с хора в неравностойно положение. 
Подобряване качеството на предоставяните услуги. 

Дейност 2. Организиране и провеждане на публична процедура за подбор на 
изпълнител на ремонтни дейности. (1-2 месец); 
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Цел: Избор на най-подходяща фирма-изпълнител, на която да се възложи изпълнението 
на СМР и доставката и монтажа на оборудването. 

Дейност 3. Ремонт на сградата и оборудване на Центъра (1-4 месец); 

Цел: Създаване на подходящи условия за предоставяне на качествени социални услуги 
за хора с увреждания в Център за социална рехабилитация и интеграция. 

Дейност 4. Подбор на екип за работа в Центъра (1-3 месец); 

Цел: Избор на екип с подходящи умения за работа с хора в неравностойно положение. 

Дейност 5. Създаване на междуинституционален екип (2-6  месец)  

Цел: Създаване на предпоставки за качествено предоставяне на услугите. Включване на 
всички заинтересовани страни в процеса на работа по проблема. 

Дейност 6. Обучение на специалисти за прилагане на  модела (3–6 месец)  

Цел: Повишаване на уменията за качествено и ефективно предоставяне на социални 
услуги на хора с увреждания. 

Дейност 7. Предоставяне на услугата ЦСРИ в община Лозница (3-12 месец)  

Цел: Подобряване качеството на живот на хората с увреждания, хората, настанени в 
институции и ползвателите на социални услуги от община Лозница 

Дейност 8. Супервизия на услугите (3-12 месец); 

Цел: Наблюдение представянето на персонала при предоставяне на услугите. 
Повишаване ефективността на работа при предоставяне на услугите. 

Дейност 9. Организиране и провеждане на заключителна конференция за представяне 
на резултатите по проекта (12 месец)  

Популяризиране на постигнатите резултати по проекта. 

Дейност 10. Информационна кампания за популяризиране на Центъра (1-12 месец) 

Цел: Популяризиране дейността на ЦСРИ-Лозница и ОП. Предоставяне на информация 
на по-голям кръг от хора. 

Дейност 11. Издаване на „Ръководство с практически съвети за управление на ЦСРИ” 
(11 месец) 

Цел: Популяризиране на добрите практики и опит в предоставяне на социални услуги в 
общността и по-конкретно в ЦСРИ. 

ОПИСАНИЕ НА ЦЕЛЕВАТА ГРУПА  

Проектът е насочен към социална рехабилитация и интеграция на хората с 
увреждания и специално на хората с физически увреждания. Тази група е крайно 
уязвима и онеправдана, лишена от големи възможности за социална реализация. Тя 
няма конкурентни социални и трудови умения, които да ги поставят в изгодна позиция 
при търсена на трудова реализация. Хората с увреждания не могат да работят в 
обичайна среда и нямат шансове за трудова реализация. Ангажирането на тези хора е 
от съществено значение за тяхното социално включване – те имат възможност за 
социални контакти, осмислят ежедневието си, получават правомощия и отговорности. 

Три основни целеви групи ще участват в проекта: 1. Пълнолетни граждани с 
увреждания – 35; 2. Пълнолетни потребители, настанени в специализирани институции 
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– 35; 3.Пълнолетни граждани, ползватели на социални услуги - те са с характеристики 
на част от лицата на първата и втората целева група. 

БРОЙ ПОТРЕБИТЕЛИ ОТ ЦЕЛЕВАТА ГРУПА,  ВКЛЮЧЕНИ В ПРОЕКТА 
70 човека, от които: 35 човека с физически увреждания от Дома в село Ловско; 35 
човека с различни увреждания от община Лозница 

Целевата група има нужда да се създаде нова социална услуга за хора с  увреждания: 
център за социална рехабилитация и интеграция. Те имат необходимост да се 
идентифицират и реализират индивидуалните умения на хора с различни по вид и 
степен увреждания, и се създават реални и резултатни условия за тяхното социално 
включване.   

ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ 
За информиране и публичност по проекта са предвидени дейности по отпечатване на 
рекламни материали и провеждане на информационна кампания. Информационната 
кампания ще включва: 2 пресконференции; създаване на интернет-страница по проекта, 
които да популяризират приоритетите на ЕСФ; Ще бъдат отпечатани рекламни 
материали – флайери – 1000 броя; 2 броя обозначителни табели по проекта; дипляна – 
1000 броя; 

Ще бъдат проведени 10 срещи с представителите на междуинституционалния екип и 
коментираните теми ще бъдат публикувани в интернет-страницата по проекта. 

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 127 816,43 лева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за 
съдържанието на документа се носи от Община Лозница и при никакви обстоятелства не може да се 
приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Агенцията за 

социално подпомагане.” 

 


