Днес 08.01.2017 г. тържествено с водосвет беше открит ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА
РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ и офис за работа на хора с увреждания в гр. Дългопол.
Това е само една от дейностите по проект „Активни за равни възможности”, финансиран по
договор № BG05M9OP001-2.005-0014-C01 на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”. Общата стойност на проекта е 391 160 лв., като от тях 10 % са за

извършване на строително-монтажни работи и 10% са за оборудване.
Гости на тържеството бяха г-н Стоян Пасев-областен управител на област Варна, кметът
на община Дългопол- г-н Георги Георгиев, г-жа Силвия Стоилова-главен секретар на областна
администрация, г-н Злати Златев-председател на общински съвет, представители на фирмата
изпълните, на фирмата извършила обученията по проекта и жители на общината.
Г-жа Ганка Георгиева – ръководител на проекта представи основните дейности по
проекта и очакваните резултати.
Центърът е с капацитет 20 потребителя и ще предоставя консултативни, терапевтични и
рехабилитационни услуги. Същият разполага с кабинет за физиотерапия и е оборудван с мобилен
уред за активно раздвижване на горен крайник (рамо и лакът), уред за раздвижване на глезен, маса
за рехабилитация на ръка - китка и пръсти, фина моторика, масажна кушетка, шведска стена,
проходилки за деца и възрастни, клетка на Роше с комплект принадлежности, сгъваем дюшек, 3
части; комплект принадлежности за гимнастика, топки масажни с бодлички и др, кабинет за
трудотерапия, кабинет на психолог и логопед.
Г- н Георгиев подари икона на центъра с думите, че макар паричното изражение на проекта
да не е толкова голямо, той е изключително полезен, защото подобряват качеството на живот на
хората с увреждания, повишава мотивацията им за независим и самостоятелен начин на живот и
улеснява достъпа до заетост на членовете на техните семейства, осигурявайки им социални и лични
асистенти, който да се грижат за тях.
Г-н Пасев акцентира върху това, че освен полза за хората, Центърът създава и постоянна
трудова заетост и е един от малкото такива на територията на област Варна.

