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Център за социална рехабилитация и интеграция

Центърът за настаняване от семеен тип за деца и младежи

Центърът за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/ е изграден по
проект „Социални услуги и грижа за децата на Бяла” на Община Бяла.

Центърът за настаняване от семеен тип /ЦНСТДМ/ е изграден по проект
„Социални услуги и грижа за децата на Бяла” на Община Бяла.

Сдружение с нестопанска цел „Еквилибриум“ управлява центъра от
01.07.2016

Сдружение с нестопанска цел „Еквилибриум“ управлява центъра от
01.07.2016

ЦСРИ предлага комплексна рехабилитация и социална интеграция на
деца и младежи от 0 до 29 годишна възраст и е с капацитет 20
потребители.
Нашите специалисти, работещи в центъра - социален работник, психолог,
кинезитерапевт, ерготерапевт, логопед и медицински сестри - са високо
квалифицирани и с опит в работата с деца. Те се подкрепят от експертите
на „Еквилибриум“, които управляват услуги от 2005 г.
Центърът е модерно оборудван с нужните за терапиите уреди, с рампа и
асансьор, за улеснение на достъпа. Има целодневно медицинско
обслужване. Услугата е мобилна за тези, които живеят в малките населени
места на Община Бяла или са трудно подвижни.
Цели - подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване
на нови способности и самостоятелност на деца и младежи с различни
по вид и степен увреждания, както и на деца и младежи от различни
рискови групи за превенция на социалното изключване.
Подкрепяме родителите/грижещите се, за по-добра осведоменост и
увереност при отглеждането и възпитанието на дете/младеж със
специални потребности.
Услугата включва, в индивидуален и групов формат, разнообразни
консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към
създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и
обучение за водене на самостоятелен начин на живот.

Основна цел на услугата е да предостави сигурна и защитена среда за
децата/младежите чрез индивидуализирана грижа и подкрепа, в
условия близки до семейната среда, осигуряващи по-добро качество на
живот и възможности за пълноценно развитие и социално включване.
Центърът е с капацитет 8 места. Децата се подкрепят 24 часа от
детегледачи/ възпитатели, социален работник и психолог, както и от
експертите на „Еквилибриум“.
Всеки ден в ЦНСТ са предвидени дейности след училище – подкрепа за
самоподготовка (понякога това се случва в ЦСРИ); групова сесия по
значими за тях теми; спорт; градинарство; а след вечеря – изработване
на изделия за базарите за фондонабиране. През почивните дни се
организират излети, посещение на басейн и др. Провеждат се
тематични кулинарни вечери. Децата участват в изготвянето на
менютата, учат се да готвят и да полагат грижи за себе си, вещите си и
жилищните пространства, да общуват позитивно, да създават
пълноценни връзки с връстници и възрастни.
Ценим високо предоставен безплатен достъп до клубове/курсове или
менторство в областта на спорта, музиката, изкуството, занаятчийството.
Развиването на талантите на децата повишава тяхната самооценка и
желанието им да приемат социалните норми. Това е пътят към
социалното им включване.

