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ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ЗА 

ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ 

 

 

Кабинет за социални дейности 

Предназначен е за подпомагане социалното включване на децата и младежите 

в обществото чрез оказване на помощ за приспособяване към изискванията на 

всекидневния и семейния живот, към обществото и професионалната работа, 

премахвайки едновременно с това икономическите или социалните бариери, 

които биха могли да затруднят участието в процеса на рехабилитация и 

социално включване.  

Дейностите, които ще се извършват са свързани със премахване на 

съществуващите в обществото бариери, създаването на условия за социални 

контакти, предоставяне на информация, фасилитация и др. 

Кабинетът ще осигури възможност на децата, младежите и техните родители да 

получат материали, книги, учебници според интересите им. Ще имат достъп до 

интернет, ще се учат да работят на компютър. Младежите ще бъдат обучавани 

да работят в библиотеката, да водят каталози, да подреждат книги, да обслужват 

клиенти. Чрез компютрите ще има възможност децата и младежите, които не 

могат да четат да преобразуват писмен формат във реч и да получават актуална 

информация чрез асистиращи технологии. А тези, които не могат да пишат чрез 

компютър ще преобразуват устната реч в писмен текст.  

Обзавеждане: кът за разговори, кът за четене, кът за работа с компютри, 

библиотека 

До момента осигурено е измазване, осветление, ел. инсталация, дограма и 

подова настилка. 

Имаме необходимост от 2 бюра, маса, столове, диван (общо 8 места за сядане), 

библиотечни шкафове, шкаф за картотека, 3 броя компютри. 
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Логопедичен кабинет  

Предназначен е за изследване на езиковите и говорни възможности на децата, 

корекционна и компенсаторна работа за преодоляване на затрудненията, 

хранителна терапия, развитие на обща и фина моторика, развитие на умения за 

правилно четене и писане. Обучение за алтернативно общуване по 

международно призната програма за комуникация „Макатон“ 

Обзавеждане: голямо огледало, бюро, столове, килим, шкаф за материали, 

мивка 

До момента е осигурено: дограма, ел. система 

Имаме необходимост от подова настилка, изграждане на стена, шпакловане, 

измазване, изработване и монтиране на входна врата, подмяна на плочки над 

мивката, шкаф за мивка, батерия за мивка, 1 бюро, 2 стола, голямо огледало, 

ниска маса, ниски табуретки, Шкаф за материали, компютър (лаптоп, таблет) 

 

Кабинет за психологична подкрепа 

Предназначен е за изследване на психологичните процеси и структура на 

личността. Развитие на познавателните процеси. В зависимост от 

психологичната оценка се работи по възстановяване на страдащите процеси и 

моделиране на поведението. Специфична методика – тестове, беседи, 

индивидуална работа, коректурни проби, тренинги и др.  

Обзавеждане: диван, фотьойл, барбарон, ниска маса, табуретки, килим, шкаф за 

материали 

До момента е осигурено: дограма, ел. система 

Имаме необходимост от подова настилка, изграждане на стена, шпакловане, 

измазване, изработване и монтиране на входна врата, 1 бюро, 1 ниска маса, 2 

табуретки, мек стол тип барбарон, килим 

 

Арт ателие 

Предназначен е за подпомагане на децата и младежите да променят и да 

развият личностовия си потенциал чрез използването на художествени 

материали и похвати в една сигурна и защитена среда. В кабинета ще се 

осъществяват разнообразни видове художествени дейности: изобразителна 

дейност, музика, театър, 

Обзавеждане и оборудване: маси, столове, стативи, шкаф за материали, мивка, 

рафтове за изсушаване на картините или глината 

До момента ателието е осигурено с: дограма, ел. система 

Имаме необходимост още от подова настилка, шпакловане, измазване, смяна на 

входна врата, бюро 10 индивидуални маси, които да са модули и да се събират и 

образуват голяма маса, 11 стола, 3 статива, шкаф за материали, мивка, рафтове 

за изсушаване на картините или глината 
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Стая за физиотерапия и ЛФК 

Предназначена е за измерване обема на движение на ставите; тестване на 

възможностите за самообслужване; двигателни умения и масаж; пасивно 

раздвижване и активни упражнения; упражнения с и на уреди; възможностите 

за развитие на уменията за координация и ориентиране, група за психо-моторно 

развитие и социализация. В залата ще се провеждат и групи по интереси за 

родители – народни танци, гимнастика, йога и др. 

Обзавеждане и оборудване: специална мека настилка, огледала на едната 

стена, успоредка, шведска стена, бягаща пътека, велоергометър, сух басейн, 

топки и др. специализирани уреди спрямо потребителите. 

До момента е осигурено ел. инсталация, шпакловка, измазване, дограма, 

осветителни тела, бягаща пътека, велоергометър, топки и др. 

Имаме необходимост специална мека настилка, огледала на едната стена, 1 

успоредка, 1 шведска стена, сух басейн 

 

Кухня 

Предназначен е за подпомагане развиването на умения за самостоятелно 

справяне с ежедневни домакински дейности – работа с електроуреди, 

приготвяне на храна, сервиране, отсервиране, организиране на маса за празник, 

посрещане на гости пране, сушене, гладене, сгъване и подреждане на дрехи. 

Изпълняване на рецепти, съставяне на меню, съхранение на хранителни 

продукти, организиране на шкафове и др. 

Обзавеждане и оборудване: кухненско обзавеждане, електроуреди – 

хладилник, фурна, миялна машина, аспиратор, керамични котлони, мивка, плот 

за работа, столове – щъркели, маса за хранене, скрин за сядане, столове, 

прахосмукачка, маса за гладене, ютия 

До момента кабинета е ремонтиран и обзаведен с кухненско обзавеждане, 

електроуреди – хладилник, фурна, миялна машина, аспиратор, керамични 

котлони, мивка, плот за работа  

Имаме необходимост още от маса за хранене, 6 стола, 4 стола – щъркели, скрин 

за сядане, прахосмукачка, маса за гладене, ютия, миксер, кафемашина, 

диспенсър за вода  и др. електроуреди, комплект от 12 чинии, чаши, вилици, 

лъжици, ножове, комплект различни тенджери, тигани, кухненска везна, чаши 

за чай, кафе и др. прибори 

 

Сензорна стая – в началото ще бъде стая за почивка 

Предназначен е за отделяне на дете/младеж в криза, за да се усамоти, успокои 

и да се чувства защитен, кът за отдих и релаксация. 
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Предвидено е стаята да бъде шумоизолирана, меки стени, с мека настилка, стол 

тип барбарон, регулируемо осветление, аудио и видео оборудване, мека мебел, 

възглавници 

До момента е осигурено ел. инсталация и осветление 

Имаме необходимост от имазване, смяна на 2 врати, мокет, меки тапети или 

панели за стените, стол тип барбарон, аудио и видео оборудване, възглавници, 

мека мебел. 

 

Коридор 

Предназначен е за преминаване от кабинет в кабинет, събличане и събуване на 

децата и младежите, които ще ползват кабинетите в центъра.  

Предвидено е скринове за сядане с повдигащ капак, в който децата/младежите 

ще си оставят обувките, пантофите, закачалки за дрехите 

До момента е осигурено ел. инсталация и осветление 

Имаме необходимост от шпакловане, измазване, подова настилка, скринове за 

сядане с повдигащ капак 

 

В център ще има 6 бр. санитарни възли, като 2 от тях ще са с достъп за инвалидни 

колички. За 1 бр. санитарен възел има осигурена седалка и казанче, необходим ни 

е шкаф за мивка, батерия и опори за стената. 

Дейността на сдружение „Паралелен свят“ се финансира единствено и само от 

проектни дейности и дарителски средства. Всяка стотинка, която ни е дарена е 

вложена единствено и само за целите на сдружението, а те са: 

1. Да оказва подкрепа на хората с различна степен на увреждане при интеграцията 

им в обществения живот; 

2. Да съдейства за улесняване достъпа до образование, обучение и трудова 

реализация на хората с увреждания; 

3. Да работи за ефективно упражняване на правата на децата и възрастните с 

увреждания; 

4. Да утвърждава ценностите на гражданското общество и насърчава 

толерантността към различията, съпричастието и позитивното отношение към 

хората в неравностойно положение; 

5. Да съдейства за оптимизиране на взаимодействието между местни власти, 

институции, неправителсвени организации, медии, граждани за подобряване 

качеството на живот на хората с увреждания; 

6. Да създава възможности за организиране и осмисляне на свободното време на 

децата и младежите от гр. Пловдив. 

 

 

 


