
                                
                                                                                                                                        

Програма BG 07 “Инициативи за обществено здраве” 

ОДОБРЕН ПРОЕКТ: Развитие на комуникативните и 
творчески умения на лица с психични разстройства като 
начин за стимулиране на креативния им потенциал за 
пълноценна социална реадаптация и интеграция



Програма BG 07 “Инициативи за обществено здраве”

Финансовият механизъм на Европейското икономическо 
пространство и Норвежкият финансов механизъм  

Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство 
и Норвежкият финансов механизъм са  израз на приноса от Исландия, 
Лихтенщайн и Норвегия с цел намаляване на  икономическите и 
социални различия и укрепване на двустранните отношения с 16 
страни-членки на ЕС в Централна и Южна Европа.

Програма BG 07 е разработена в сътрудничество със Световната здравна 
организация и има за цел подобряване на общественото здраве и 
намаляване на здравните неравенства, чрез финансиране в няколко 
приоритетни области, които отговарят в максимална степен на 
националните приоритети в сектора на здравеопазването

Развитие на комуникативните и творчески умения на лица с психични разстройства като 
начин за стимулиране на креативния им потенциал за пълноценна социална реадаптация 

и интеграция



  Програмен оператор на Програма БГ 07 „Инициативи за 
обществено здраве” е Министерство на здравеопазването: 
Дирекция „Международни проекти и специализирани донорски 
програми“

 Подкрепящо звено: Дирекция „Оперативна програма „Техническа 
помощ“ (Администрация на Министерския съвет)

Програма BG 07 “Инициативи за обществено здраве”

Развитие на комуникативните и творчески умения на лица с психични разстройства 
като начин за стимулиране на креативния им потенциал за пълноценна социална 

реадаптация и интеграция



Наименование на проекта

РАЗВИТИЕ НА КОМУНИКАТИВНИТЕ И ТВОРЧЕСКИ УМЕНИЯ НА ЛИЦА С 

ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА КАТО НАЧИН ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА 

КРЕАТИВНИЯ ИМ ПОТЕНЦИАЛ ЗА ПЪЛНОЦЕННА СОЦИАЛНА 

РЕАДАПТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ

Развитие на комуникативните и творчески умения на лица с психични разстройства 
като начин за стимулиране на креативния им потенциал за пълноценна социална 

реадаптация и интеграция



Цели на проекта

Обща цел :
 Подобряване на условията за живот, качеството на лечебния процес и 

пълноценната социална адаптация на пациентите на Център за психично здраве 
– Пловдив ЕООД (ЦПЗ - Пловдив)  

Специфични цели: 
 Създаване на по-добри условия за живот и труд в Център за психично здраве – 

Пловдив ЕООД чрез подобряване на материално-техническата база;
 Подобряване качеството на лечебна дейност при работа с пациентите на ЦПЗ – 

Пловдив,  чрез  въвеждане на нови услуги за развитие на  комуникативните и 
творчески умения на пациентите; 

Развитие на комуникативните и творчески умения на лица с психични разстройства като 
начин за стимулиране на креативния им потенциал за пълноценна социална реадаптация и 

интеграция



Цели на проекта

 Придобиването на нови компетенции от служителите на ЦПЗ – Пловдив чрез 
допълнително обучение в различните сфери на обслужване на хората с 
психични проблеми;

 Развитие на комуникативните и творчески умения на лица с психични 
разстройства за пълноценна социална реадаптация и интеграция;

 Осигуряване на достъп до социалната реалност с повече възможности за 
практикуване на усвоените вече поведения, отвореност на комуникацията и 
техниките за редукция на стреса, тестване на придобитите умения в обичайната 
социална среда.

Развитие на комуникативните и творчески умения на лица с психични разстройства като 
начин за стимулиране на креативния им потенциал за пълноценна социална реадаптация и 

интеграция



Стойност на проекта

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА : 219 586,74 EUR

Безвъзмездна финансова помощ от ФМ на ЕИП 
и 

Норвежкият финансов механизъм 

Развитие на комуникативните и творчески умения на лица с психични разстройства 
като начин за стимулиране на креативния им потенциал за пълноценна социална 

реадаптация и интеграция



Дейности по проекта

Предвидени са седем дейности по изпълнение на проекта, 
които са насочени към осъществяването на целите му:

Дейност 1 Подготовка и организация на управление на 
проекта

Развитие на комуникативните и творчески умения на лица с психични разстройства 
като начин за стимулиране на креативния им потенциал за пълноценна социална 

реадаптация и интеграция



Дейности по проекта

Дейност 2 Подготовка и изпълнение на строително ремонтни   
     

                     работи в залите за изпълнение на Програмите за 
                     социално-рехабилитационни дейности и 
                     санитарните възли към тях;

Дейност 3 Оборудване и обзавеждане за осемте зали;

Развитие на комуникативните и творчески умения на лица с психични разстройства 
като начин за стимулиране на креативния им потенциал за пълноценна социална 

реадаптация и интеграция



Дейности по проекта

Чрез тези две дейности ще се създадат 
по-добри и адаптирани условия за 

живот и труд за пациенти и персонал

Развитие на комуникативните и творчески умения на лица с психични разстройства 
като начин за стимулиране на креативния им потенциал за пълноценна социална 

реадаптация и интеграция



Дейности по проекта

Дейност 4 Закупуване на специфични консумативи и 
материали за реализация на Програмите за социална 

рехабилитация;

Дейност 5 Подготовка на лекции и обучение на персонала на 
„ЦПЗ – Пловдив“ ЕООД

Развитие на комуникативните и творчески умения на лица с психични разстройства 
като начин за стимулиране на креативния им потенциал за пълноценна социална 

реадаптация и интеграция



Дейности по проекта

Значимо условие за постигане на успех е 
добре обучения персонал за работа с 

пациенти с психични увреждания

Развитие на комуникативните и творчески умения на лица с психични разстройства 
като начин за стимулиране на креативния им потенциал за пълноценна социална 

реадаптация и интеграция



Дейности по проекта

Дейност 6 Разработване и въвеждане на 
„Комплексна програма за социална 

реадаптация и интеграция чрез стимулиране 
и развитие на креативния потенциал на 

пациентите“

Развитие на комуникативните и творчески умения на лица с психични разстройства 
като начин за стимулиране на креативния им потенциал за пълноценна социална 

реадаптация и интеграция



Дейности по проекта

Развитие на комуникативните и творчески умения на лица с психични разстройства 
като начин за стимулиране на креативния им потенциал за пълноценна социална 

реадаптация и интеграция

Ангажирането на пациентите с психични 
разстройства с предвидените дейности ги 

стимулират да изразяват своите чувства, да 
се научат да общуват в група, което 
подпомага тяхната реадаптация в 

обществото



Дейности по проекта

Развитие на комуникативните и творчески умения на лица с психични разстройства 
като начин за стимулиране на креативния им потенциал за пълноценна социална 

реадаптация и интеграция

Дейност 7 Информираност и публичност, чрез 
която се цели обществото да е добре 

информирано относно това, че финансирането е 
осигурено то Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство и 
Норвежкия финансов механизъм и да се 

постигне прозрачност при изпълнение на проекта 



Очаквани резултати

 Значително подобряване на условията за престой и лечение на пациентите с психични 
заболявания в ЦПЗ- Пловдив;

 Подобряване качеството на лечебния процес на пациенти с психични заболявания и 
постигане на задоволителни резултати (справяне със стреса, емоционално стабилизиране, 
функционална устойчивост и пълноценност на личността, стимулиране на общуването, 
адаптация към заобикалящата среда, приемливо поведение, възможност за емоционално 
самоизразяване, подобряване на координацията и контрола на настроенията);

 Ремонтирани трудо- и арт- терапевтични зали и санитарни възли към тях в ЦПЗ – Пловдив; 

 Осигурено ново обзавеждане и оборудване на залите;
 
 Осигурени консумативи за терапиите;

Развитие на комуникативните и творчески умения на лица с психични разстройства 
като начин за стимулиране на креативния им потенциал за пълноценна социална 

реадаптация и интеграция



Очаквани резултати

 Усвоени нови професионални умения на персонала на ЦПЗ – Пловдив;

 Разработена "Комплексна програма за социална реадаптация и интеграция чрез 
стимулиране и развитие на креативния потенциал на пациентите" .

Развитие на комуникативните и творчески умения на лица с психични разстройства като 
начин за стимулиране на креативния им потенциал за пълноценна социална реадаптация 

и интеграция



 Ремонтирани зали – 8 бр.
 Ремонтирани санитарни възли – 17 броя, в т.ч. една за лица 

с увреждания
 Подписани договори с лектори – 10 бр.
 Доставени информационни продукти – 1000 броя брошури; 

2 броя информационни табла и 1 брой информационен 
билборд

 Брой проведени информационни кампании за 
популяризиране на проекта – 2 бр.

Измерими индикатори

Развитие на комуникативните и творчески умения на лица с психични разстройства като 
начин за стимулиране на креативния им потенциал за пълноценна социална реадаптация и 

интеграция



Измерими индикатори за постигане целите на Проекта

 Развити  комуникативните и творчески умения на пациенти 
с психични разстройства за пълноценна социална 
реадаптация и интеграция – 1200 лица

 Подобрени условия за престой и лечение на пациентите с 
психични заболявания в ЦПЗ- Пловдив

 Общо обучени служители 102 лица, в т.ч. 63 служители 
медицински персонал и 39 служители немедицински 
персонал

Развитие на комуникативните и творчески умения на лица с психични разстройства като 
начин за стимулиране на креативния им потенциал за пълноценна социална реадаптация и 

интеграция



БЛАГОДАРИМ 
ВИ 

ЗА ВНИМАНИЕТО!
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