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По съдържанието:  

Информация относно центровете за социална рехабилитация и интеграция и относно 
защитените жилища в България.  

 

 

 

Здравейте приятели! 

С тази статия бих искала да ви запозная с изградените в България Центрове за социална 
рехабилитация и интеграция / ЦСРИ / и Защитените жилища. 

ЦСРИ представлява комплекс от социални услуги, свързани с правни, образователни и 
професионални консултации, както и с осъществяването на индивдуални програми за социално 
включване; придобиване на различни умения и навици според възможностите и желанията на 
клиента; включване в групови форми и мероприятия, организирани от ЦСРИ; провеждане на 
рехабилитация в ЛФК зала, както и в домашни условия; съдействие пред институции, имащи 
отношение към социалната интеграция; реализация на потребителите на социалната услуга; 
училищна подкрепа – консултация с педагог; включване в клубни ателиета за 
занимание/трудотерапия, според интересите и възможностите на клиентите; корективна работа 
с логопед. 

Целевите групи, към които е насочена социалната услуга са лица/деца с физически или 
психически увреждания – от всички възрасти; лица с временен здравословен проблем – от 
всички възрасти; деца в риск – от  0 до 18 години. 

Важно е да се отбележи, че услугата се предоставя както на място в Центъра, така и в дома на 
потребителя/клиента. 

 

Как може да се ползват социалните услуги на ЦСРИ ? 

1.Подава се молба-образец до Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен 
адрес. 

2.Към молбата се прилагат копие от ЕР на НЕЛК/ТЕЛК (ако има такова), копие на лична карта и 
други документи по преценка на социалния работник. 

Дата: 14.11.2009 Автор: Силвана 



За клиента се изготвя ИНДИВИДУАЛЕН ПЛАН от всеки специалист според нуждите и 
възможностите му. 

Всеки клиент сключва договор за ползване услугите на ЦСРИ за определен период от време, но 
ако потребителят все още има нужда от услугите на специалистите на Центъра, договорът се 
удължава/преподписва отново за определен период. 

„Защитените жилища“ са другата услуга в общността, делегирана от държавната дейност, 
сагласно Решение на Министерски съвен № 743 от 2003 година. 

Целта на работа е създаването на условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и 
социална интеграция, възстановяване на загубени социални умения, осигуряване на 
пълноценен и самостоятелен начин на живот в подходяща среда, близка до семейната, с 
възможност за подкрепа и изява. 

За всяко лице, ползващо се от услугата, се изготвя ИНДИВИДУАЛЕН ПЛАН. 

За настаняване в Защитено жилище се попълва молба за ползването на услугата, включваща 
данни от ЕР на ТЕЛК/НЕЛК при наличието на такава, информация за семейството и други, 
според социалния работник. 

Ако лицето не може да попълни документа самолично, това се извършва от 
настойника/попечителя. 

Целевата група включва лица, настанени в специализирани институции с възможност да бъдат 
изведени. Възможно е и приемането на лица с цел превенция. 

ЦСРИ и Защитени жилища са обособени в цялата страна. 

Работещите специалисти са отворени за  обществото и предлагат своята помощ безрезервно. 

Всички хора, които са в неравностойно положение, могат да ползват тази услуга в общността. 

Ще се радвам, ако споделената информация ви е била полезна! 

С най – добри пожелания, 

Силвана 

 


