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Община Бургас изгражда нов център за деца с увреждания
петък, 08 ноември 2019
Публикувано от: Димитър Шишманов

Община Бургас стартира изграждането на нов Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и
техните семейства. Центърът ще бъде на 2 етажа и ще е разположен в двора на Помощно училище
"Отец Паисий" - Бургас.
В него ще се предоставят услуги за цялостно обслужване на децата през деня, основани на експертен и
индивидуален подход. Капацитетът на центъра е 30 места за дневна грижа и 60 места за
консултативни услуги. В него ще предоставят комплекс от социални и интегрирани здравно- социални
услуги за деца и семейства, съгласно индивидуалните им потребности. За децата ще бъде осигурена
професионална подкрепа и помощ за стимулиране тяхното развитие, цялостна грижа през деня,
задоволяване на техните образователни потребности, двигателна и логопедична рехабилитация,
организация на свободното време. Специалистите в центъра ще подпомагат потребителите в процеса
на изграждане на навици за самостоятелен живот.

За нуждите на неговите потребители, същият ще разполага със зала за лечебна физкултура и
рехабилитация, кабинет за психолог, логопед, зала за индивидуална и групова работа, психосензорна
стая, зона за хранене и отдих с трапезария, спални помещения за дневен отдих. Помещенията ще бъдат
оборудвани с необходимата техника и съоръжения за осигуряване на удобство и комфорт на неговите
посетители.
Предвижда се изграждането на сградата да приключи през април 2020г., а стойността на инвестицията
е близо 380 000 лв.
Центърът се реализира в изпълнение на проект "Създаване на условия за разкриване на 5 нови
социални услуги на територията на община Бургас", Договор №: BG16RFOP001-5.001-0026-C01,
Приоритетна ос 5: "Регионална социална инфраструктура", процедура BG16RFOP001-5.001 "Подкрепа на
деинституционализацията на грижите за деца" по Оперативна програма "Региони в растеж" 20142020", в рамките на който Община Бургас ще осигури необходимата социална инфраструктура за
разкриване на общо 5 нови социални услуги на територията на общината, сред които още един Дневен
център за деца с тежки множествени увреждания, Център за обществена подкрепа, Наблюдавано и
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Преходно жилище.
Изпълнението на проекта ще доведе до осигуряване на равен достъп до качествена грижа и услуги на
деца и младежи според индивидуалните им потребности за изграждане на умения за самостоятелен
живот и подготовката им за включване в живота на общността, осигуряване на подкрепа на
семействата на деца с увреждания при тяхното отглеждане.
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