
 

BG 051PO001-5.2.06  
  „Социални услуги за социално включване” 

BG 051PO001-5.2.06-0022-С-0001  

“Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица” 

 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 

Инвестира във вашето бъдеще 

 

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Полски Тръмбеш 

носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се 

приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция за социално подпомагане 

 

Европейски съюз 

 

 

 На 03.01.2011 година Община Полски Тръмбеш започна изпълнението на 

проект: “Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица” по 

договор BG051PO001-5.2.06-0022-C-0001 с Договарящ орган Агенция за социално 

подпомагане, схема за безвъзмездна финансова  помощ BG051PO001-5.2.06 “Социални 

услуги за социално включване”. Срокът за изпълнение на проекта е 14 месеца, като 

през 10 от тях ще се предоставят комплекса от социални услуги, предвидени в проекта. 

 На 01.04.2011 г. Кметът на Община Полски Тръмбеш разкри новата социална 

услуга – “Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица” за 

периода от 01.04.2011 г. до 31.01.2012 г. Потребители на социалната услуга в рамките 

на проекта са 53 лица в пенсионна възраст от гр. Полски Тръмбеш. През тези месеци в 

Центъра се предоставят социални, юридически, психологически и медицински услуги, 

организирани са занимания по арттерапия и трудотерапия. Съгласно предвиденото в 

проекта потребителите на социалната услуга посетиха различни културни и 

исторически забележителности в България. Отпразнуваха рождени и имени дни, 

различни традиционни и християнски празници. Потребителите на социалната услуга 

отпразнуваха настъпването на Коледните празници и идването на новата 2012 година. 

В рамките на проекта беше организирана изложба на изделията изработени в часовете 

по арттерапия и трудотерапия, чрез която потребителите на социалната услуга имаха 

възможност да покажат своите знания и умения. Във връзка с изпълнение на 

дейностите по проекта бяха организирани два концерта, където потребителите на 

социалната услуга имаха възможност да се насладят на хубави песни и кръшни 

български хора. За по-добрата мобилност на потребителите със средства по проекта е 

организиран ежедневен транспорт в рамките на гр. Полски Тръмбеш. По проекта бяха 

организирани семинари, насочени към информираността на потребителите на 

социалната услуга, на теми от тяхното ежедневие, теми свързани със здравословното 

им състояни, социалните услуги, насочени към възрастните хора на пенсионна възраст, 

взаимоотношенията с по-младото поколение. По отношение засилване на социалните 

контакти, насърчаване общуването и разнообразяване на ежедневието на възрастните 

хора бяха организирани срещи в селата Обединение и Раданово. Също така 

потребителите на социалната услуга посетиха Дома за деца в с. Страхилово, като 

поднесоха на децата лишени от родителски грижи малки подаръци и им подариха 

плетивата изработени в часовете по трудотерапия в Центъра.  

 Изпълняваният от Община Полски Тръмбеш проект: “Център за социална 

рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица” приключва на 29.02.2012 година. 

Екипът от специалисти, работещи с потребителите на социалната услуга, се надява че 

за този период са допринесли за подобряване на социалния и психологически статус на 

хората на пенсионна възраст, чрез предоставянето на комплекса от социални услуги. 

Европейски социален фонд 


