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Проект  „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“, финансиран от 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

социален фонд. 

 

ОБЩИНА ВРАЦА ПРОВЕДЕ ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „СОЦИАЛНО 
ВКЛЮЧВАНЕ НА ЛИЦАТА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА И С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ“  

На 7 октомври 2020 г. от 10:00 ч. в Конферентната зала на Община 
Враца се проведе встъпителна пресконференция по проект „Социално 
включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални 
затруднения“ - процедура BG05M9OP001-2.062  „Социално включване 
на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“, 
Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на 
социалното включване“ на Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014-2020 г. 

На пресконференцията присъстваха: г-жа Цвети Иванова – 
представител на ОИЦ-Враца, г-н Валентин Костов – представител на партньора по проекта Държавна 
психиатрична болница-Карлуково, заинтересовани страни и граждани, екипът по проекта с 
ръководител Стела Димитрова, която е Началник отдел „Образование и здравеопазване” в Община 
Враца, служители на Община Враца, както и представители на медиите. 

По време на пресконференцията бяха представени целите на проекта, сред които са: 

1. Осигуряване на условия за предоставяне на подкрепящи социални услуги в общността, чрез 
създаване на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и за 
лица с интелектуални затруднения; 

2. Развиване на потенциала на лицата с интелектуални затруднения чрез изграждане на трудови и 
социални умения; 

3. Предоставяне на психосоциална рехабилитация и подкрепа за социално включване на хора с 
психични разстройства. 

Oсновната цел на проекта е чрез предоставяне на подкрепящи социални услуги в общността лица с 
психични разстройства и лица с интелектуални затруднения да създадат или да възстановят умения 
за самостоятелен живот и пълноценно включване в общността, според конкретните им 
възможности.  

В заключение, ръководителят на проекта – г-жа Димитрова, обобщи очакваните резултати от 
изпълнението на проектните дейности, сред които са намаляване броя на възрастните и хората с 
увреждания, настанени в институции, и удовлетворяване на потребността на лицата с психични 
разстройства и/или с интелектуални затруднения от индивидуален подход, от психосоциална 
рехабилитация, социално и психологическо консултиране и подкрепа за възвръщане на убедеността 
им в тяхната способност да бъдат пълноценни граждани. 
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