
На 28.09.2018 г. в гр. Дългопол се проведе кръгла маса на тема „Активни за равни 

възможности” по проект на Община Дългопол „Активни за равни възможности”, 

финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 

На кръглата маса присъстваха повече от 40 участника, представители на общинска 

администрация Дългопол, Дирекция „Социално подпомагане”, Дирекция „Бюро по 

труда”, Съюза на инвалидите, представители на бизнеса и медии, лица с увреждания и 

членове на техните семейства.   

На събитието се представиха резултатите от проведеното анкетно проучване  

относно удовлетвореността от предоставяните до момента социални услуги за хора с 

увреждания, възможностите за работа на членовете на семейства, които се грижат за 

деца с увреждания и постигнатите резултати до момента при изпълнението на проекта. 

Присъстващите бяха запознати и с добри  практики  в сферата на   социалните 

услуги в кметство  Бургийос дел Серро, провинция Бадахос, област Естремадура, 

Испания и община Хорсенс, Дания. 

Представен бе и разработения сайт по проекта http://daktivni.com, където се 

предоставя информация за хората с увреждания, общинските социалните услуги, 

възможност за изтеглянето на електронни формуляри за кандидатстване за тези услуги, 

свободни работни места подходящи за хора с увреждания и др. информация в помощ на 

хората с увреждания. 

Прожектиран бе и филм, който представи добри практики на работодатели наели 

хора с увреждания, добри примери за възможностите на хората с увреждания. 

Представени бяха кадри „ от ежедневието на хората с увреждания, както 

възможностите които им предоставя Центъра за социална рехабилитация и интеграция, 

които е разкрит по проекта. 

Учреди се и Обществен съвет по проблемите на хора с увреждания. 

В дискусията се включиха много от участниците в кръглата маса.  Изказа се 

задоволство от разкрития Център, изключително внимателното отношение на 

персонала и екипа по проекта. Бяха направени препоръки за възможност да се осигури 

работата на центъра след приключването на проекта и възможност за предоставяне на 

социалните услуги за по-продължителен период от време. 

Кметът на общината Георги Георгиев подчерта, че за изминалите 3 години това е 

вторият социален проект, който се изпълнява на територията на общината и започна 

изпълнението на трети.  Ще бъде направено всичко възможно да продължи дейността 

на Центъра за социална рехабилитация и интеграция. 
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