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Vratsa településen egy korszerű lakónegyed biztosít 
biztonságos életkörülményeket az értelmi és testi 
fogyatékossággal élő gyermekek és tinédzserek 
számára. Az innovatív létesítményeket a gyermekek 
mindennapi szükségleteinek figyelembevétele 
mellett olyan módon alakították ki, hogy 
hasonlítsanak egy otthoni, családi környezetre. 

Az innovatív alternatív lakónegyed (Innovative Residential 
Alternatives Complex, CSIAR) projekt célja, hogy előse-
gítse az értelmi vagy testi fogyatékossággal élő fiatalok 

megfelelőbb társadalmi integrációját. A projektet – a gyer-
mekkorra vonatkozó, átfogó bolgár stratégiai keretrendszer és 
Vratsa városi szociális szolgáltatási stratégiájának részeként 
– a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyez-
mény alapvető célkitűzéseivel szorosan összehangolták. 

Az Európai Regionális és Fejlesztési Alapból származó jelentős 
beruházásnak köszönhetően a CSIAR három, családi típusú 
szállásközpontot és biztonságos házat hozott létre Bulgária 
észak-nyugati régiójában. A központ 50 lakó befogadására 
képes, családi hangulatú hajlékot és ellátást biztosít számukra, 
hogy az őket érő gyakori megbélyegzés elleni küzdelemben 
segítséget nyújtson.

A központ Vratsa legsűrűbben lakott területén található, a ter-
vezők nagy gondot fordítottak annak biztosítására, hogy a 
központ valamennyi tényezője – többek között az épületek 
tervezése, a tereprendezés és a létesítmények – az ott lakók 
társadalmi beilleszkedésének és közösségi életben való rész-
vételének ösztönzéséhez igazodjon. 

Gondoskodás és figyelem

A létrejött otthonos és harmonikus környezet a fiatal lakók – 
speciális és egyéni szükségleteihez igazítható – oktatáshoz, 
egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférését 
is elősegíti.

Rozalina Georgieva projektvezető szerint: „A családi típusú 
szállásközpontok és biztonságos házak az értelmi és testi 
fogyatékossággal élő gyermekeket és tinédzsereket célzó szo-
ciális szolgáltatások tekintetében radikális változást jelentenek. 
Ezek a bentlakásos szolgáltatások az empátia és az egyéni 
méltóság tiszteletben tartásának kifejeződését jelentik – szár-
mazásra, nemre, fogyatékosságra, életkorra vagy társadalmi 
helyzetre való tekintet nélkül.”

A CSIAR az Europa 2020 foglalkoztatásra irányuló célkitűzéseit 
is figyelembe veszi. A projekt 39 állandó új munkahelyet 
teremtett Európa egyik legkevésbé fejlett régiójában, ami pedig 
elősegítette a régió fejlődésének ösztönzését. A lakónegyed 
pénzügyi támogatását a jövőben remélhetőleg állami vagy 
önkormányzati finanszírozásból fogják biztosítani. 
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