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Този документ е създаден в рамките на проект № BG05M9OP001-2.040-0075-C01 „Патронажна грижа в 

община Завет и община Цар Калоян”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Завет  и 

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРЧР  2014 – 2020 
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Проект „Патронажна грижа в община Завет и община Цар Калоян” 

 
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, 
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

№ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и  лица с 
увреждания - Компонент 2“ 

 
ДОГОВОР № BG05M9OP001-2.040-0075-C01 от 03.07.2019 г. 

 
 
 

 На 12.10.2019 година /събота/ приключи  първата част от 
изпълнението на дейност  „Обучение и супервизия па персонала“ по 
проект „Патронажна грижа в община Завет и община Цар Калоян“, финансиран 
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, 
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 
 В рамките на пет дни се проведе въвеждащо обучение на специалисти в 
областта на социалните дейности /домашен санитар/ и специфично обучение на 
медицински специалисти по „здравни грижи”. 
 В обучението участваха 8 специалисти в областта на социалните дейности 
от община Завет и 8 специалисти в областта на социалните дейности от община 
Цар Калоян. 
 В специфичното обучение на медицински специалисти по „здравни грижи” 
взеха участие две медицински сестри от  община Завет и една медицинска 
сестра от община Цар Калоян. 
 Една от основните цели на обученията е формиране на системна представа 
за патронажните грижи, както и критерии за качество на изпълняваните  
здравни грижи и социални дейности в обхвата на патронажните грижи. 
 Краят на обучението завърши с връчване на Удостоверение за преминало 
обучение.  
   Обучението се извърши от фирмата изпълнител „Бизнес консулт- АЯ“ 
ЕООД. 
 Стойността на договора е 1480.00 лева. 
 


