Община Бургас изгражда нов социален център за хора с
тежки увреждания
сряда, 10 октомври 2018

Община Бургас изгражда нов социален център, в който ще се полагат грижи за хора с тежки
увреждания. Едновременно с това социалните работници ще оказват подкрепа и на семействата на
лицата в неравностойно положение.
Социалното заведение ще има капацитет за обслужването на 30 души. В него ще се извършва
консултация, терапия, рехабилитация, почасови и дневни услуги и транспортиране от дома до центъра
или здравно заведение.
Хора с тежки увреждания ще може да бъдат настанявани в центъра за период от 14 дни в рамките на
една календарна година. По този начин близките на болните хора ще имат възможността да пътуват
или да се заемат с решаването на други ежедневни въпроси.
За създаването на центъра ще бъдат използвани съществуващи общински помещения в комплекс
"Братя Миладинови". Те ще бъдат реконструирани и оборудвани за извършването на необходимите
услуги. В центъра ще има обособени дневна стая за активни занимания, санитарни помещения и стаи за
персонал, кухня за приготвяне на храна, медицински кабинет, кабинет на психолог, ателие за арт
терапия и зала за индивидуална работа.
За извършването на различните видове услуги в новото социално заведение ще бъдат наети 11 души,
които ще се грижат за хората с увреждания. Те ще минат специално обучение за надграждане на
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професионалната им квалификация.
Община Бургас ще изгради новия център по проект "Развитие на нови интегрирани услуги в Център за
комплексна подкрепа на лица с увреждания на територията на община Бургас". Той се изпълнява по
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Приоритетна ос "Намаляване на бедността и
насърчаване на социалното включване" по процедура "Подкрепа за лицата с увреждания".
Подробности за проекта представиха на пресконференция директорът на дирекция "Социални
дейности, здравеопазване и спорт" Мая Казанджиева и екипът, който ще работи за неговото
реализиране.
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