
Центърът  за социална рехабилитация и интеграция на деца”,представлява комплекс от 

социални услуги, свързани с извършването на рехабилитация, социално-правни консултации, 

образователно и професионално обучение и ориентиране, организация на свободното време, 

изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване. 

Целева група : деца с увреждания, обучаващи се интегрирани условия в масовото училище 

Възраст: 6- 12 години 

Капацитет: 8 деца 

Дейности: 

Дейностите са насочени към: осигуряване на включваща, приемаща и стимулираща развитието 

среда, при отчитане на рисковите за развитието на детето фактори; създаване на оптимални 

условия за корекционно - компенсаторна и интеграционна работа с деца - потребители на 

социални услуги; подкрепа и съдействие на децата и техните семейства; интеграция на деца в 

неравностойно положение. 

- психологично и социално- педагогическо консултиране /индивидуални и в група/ за лица, които 

имат трудности в общуване, в поведението, в справянето с емоции и чувства. 

- включване в групови форми и мероприятия организирани от ЦСРИ;  

- придобиване на умения за работа с компютър; 

- придобиване на чуждоезикови знания; 

- съдействие пред институции, имащи отношение към социалната интеграция и професионалната 

реализация на потребителите на социалната услуга; 

- училищна подкрепа – консултиране, посредничество, пространство за подготовка за училище; 

- включване в клубни ателиета за занимания според интересите на потребителя; 

Дейностите в ЦСРИ се реализират съобразно изготвен и одобрен график. 

Човешки ресурси - услугата ще се предоставя от екип състоящ се от: 

- Ръководител: Ръководи дейността на ЦСРИ. Той извършва ежедневен контрол върху всички 

дейности, осъществявани в ЦСРИ и периодични проверки на документацията, отразяваща 

работата в Центъра; отговаря и следи за спазването на критериите и стандартите по 

предоставянето на социални услуги; разпределя и контролира поставените задачи; отговаря за 

психологическия климат на лицата с увреждания и на персонала; подписва договори с 

ползвателите на услуги и гарантира за качественото им предоставяне; определя състава на 

мултидисциплинарните екипи, които ще работят пряко с лицата, ползващи услугите на ЦСРИ; 

участва в изготвянето и утвърждава графиците на мобилните услуги в домашната среда на 

отделните специалисти.  

- Психолог – изследва психологичните процеси и структура на личността. Подпомага развитието на 

познавателните процеси. В зависимост от психологичната оценка се работи по възстановяване на 

страдащите процеси и моделиране на поведението. Изготвя оценки на психичното и 

интелектуално развитие на потребителите - деца, изготвя индивидуален план за работа, провежда 

корекционна и терапевтична работа, консултиране на родители и близки на клиентите на 

Центъра, консултиране на други специалисти (учители в детски градини и училища и др.). 

- Социален педагог - Работи по индивидуални социални програми с оглед нивото на увреждания, 

умения и потребности на всяко дете. Работи със семействата на потребителите, като предоставя 

информация и консултации. Съдейства за организация на свободното време , отдих и 



развлечения. 

- Специалист „Компютри”и Специалист чуждоезиково обучение (английски език ) 

Специалистите Компютри и Чуждоезиково обучение са специално подготвени за работа с 

целевите групи и системно биват супервизирани от психолога. Специалистите работят в посока за 

придобиване на знания и умения в съответните области, съобразявайки се с индивидуалния план 

на всяко дете. 

Дългосрочните цели са:  

- Социална рехабилитация за бъдещото пълноценно участие на потребителите в социалния живот. 

- Осигуряване на условия за подобряване на забавените форми на физическа, психическа и 

социална адаптация. 

- Целта е да се подобри общуването и улесни бъдещата социализация и интегриране в обществото 

на хората с увреждания. 

- Очакван резултат - преодоляване на социалната изолация и придобиване на социални умения за 

самостоятелен живот и справяне с всекидневни проблеми. 


