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Информация за услугата
Център за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/ предоставя на
потребителите комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация,
социално-правни консултации, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми
за социално включване на деца и възрастни с увреждания. В ЦСРИ се предоставят
дългосрочни и краткосрочни социални услуги съобразно утвърдено методическо
ръководство.
ЦСРИ гр.Каспичан е разкрит по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Живот в
общността”, Договор:BG051PO001-5.2.13-0025-C0001.След приключване дейностите
по проекта съгласно Заповед №РД 01-739/09.06.2014г. на Изпълнителния директор на
Агенция за социална подпомагане считано от 01.11.2014г. услугата функционира като
делегирана държавна дейност с капацитет 30 места.Център за социална рехабилитация
и интеграция е със седалище гр. Каспичан и адрес на управление гр. Каспичан ул.
„Тодор Петков“ №2.
Целеви групи
Социалната услуга ЦСРИ може да се предоставя на широк кръг потребители –
деца и лица в риск от социално изключване, както и техните близки:
•деца и лица с различни видове увреждания, емоционално-поведенчески проблеми и

девиантно поведение, нарушения в развитието;
•деца и лица с различни форми на зависимост;
•деца и
•други.
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Дейности
Медицинска рехабилитация :
Физиотерапия – физикалната терапия се извършва на база на апаратурата, с която

разполага ЦСРИ:радар, солукс, кварцова лампа, галваностат, тонус 2, интерференц,
ултразвук, магнит Н80, миостимулатор.Всички процедури се извършват съобразно
назначенията на лекари – специалисти.
Лечебна физкултура - измерване обема на движение на ставите, тестване на
възможностите за самообслужване, двигателни умения и масаж, пасивно раздвижване,
активни упражнения, упражнения с и на уреди, за коригиране на стойката, подобряване
силата и еластичността на мускулатурата на тялото, дихателни упражнения.
Работи се по индивидуални програми с оглед нивото на увреждания. Работа с членове
от семейството на потребителя — консултация и изработване на домашни програми за
затвърждаване на постигнатото в ЦСРИ.Кабинетът по лечебна физкултура разполага с:
уред за раздвижване на раменна става, шведска стена, велоергометър,
масажна кушетка,приспособления за суспенсионна терапия и политерапия,
тренировачни уреди и приспособления—тояшки, топки, стълбичка, бухалки (уреди за
трениране на фини движения и раздвижване на стави), уреди за масаж.

Логопедична рехабилитация: изследване на езиковата и звуковата страна при
различни дефицити, терапия за корекция на плавността на речта: масаж (лицев),
развитие на обща и фина моторика, развитие на артикулационния праксис, цветови
гнозис и пространствена ориентация. Сензорна стимулация, обогатяване на лексиката,

корекция на четене и писане.
Социална рехабилитация: работи се по индивидуални социални програми,
изготвяне на лично дело на потребителя с първоначална оценка , социална оценка,
индивидуален план за грижи, социален доклад, текуща оценка с оглед нивото на
увреждания, умения и потребности на всяко лице.
Трудотерапия: за формиране на битови и трудови навици. Индивидуална,
групова и занимателна трудотерапия. Подобряване на фината моторика и логическото
мислене. Развитие на творческите заложби.

Психологична рехабилитация: изследване на психологичните процеси и
структура на личността. Развитие на познавателните процеси и моделиране на
поведението. Специфична методика – тестове, беседи, индивидуална работа,
коректурни проби, тренинги и др. Работа със семейството. Индивидуална и групова
работа във връзка с повишаване на самооценката, стимулиране на желание и
мотивиране за социализация.
ЦСРИ се помещава на първия етаж от сградата на
със следните помещения:

бившата Поликлиника и разполага

•дневна за потребителите на услугата с обособени кътове за групови занимания;
•зала за медицинска рехабилитация снабдена с оборудване за провеждане на оптимален

рехабилитационен процес;
•кабинети за ръководител, социален работник и идивидуална работа на отделните

специалисти;
•санитарни помещения.

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

Всяко лице, желаещо да ползва социални услуги в ЦСРИ, подава до директора на ДСП
по настоящ адрес следните документи:
•молба по образец за ползване на социална услуга;
•копие на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК или медицински протокол на ЛКК /при

наличие на такова/;
•копие на личен амбулаторен картон /при наличие на такъв/;
•документ за самоличност /за справка/.
При необходимост доставчикът на социалната услуга може да изисква и други документи

