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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 04.10.2019 година /петък/стартира  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. 
        Дейността предвижда: 

1. Организиране и провеждане на специфично обучение на 
медицински специалисти по „здравни грижи”- организиране на  обучение за 3 
лица от целевата група, които ще предоставят здравни грижи. 

2. Организиране и провеждане на специфично обучение на 
специалисти в областта на социалните дейности  - организиране на  обучение 
за 16 лица от целевата група, които ще предоставят патронажна грижа. 

3. Организиране и провеждане на супер визия на специалистите по 
„здравни грижи”, специалисти в областта на социалните дейности, психолога  
и координаторите по проекта. 

 
Дейността ще се извърши от фирма „Бизнес консулт- АЯ“ ЕООД. 

 Обучението ще се проведе в гр. Завет. Въвеждащото обучение ще 
продължи 5 дни. На по-късен етап ще се проведат  надграждащо обучение, 
визия и супервизия на персонала. 
        Обект на обучението и супервизията са 22 лица, които ще бъдат 
ангажирани с предоставянето на почасови, мобилни, интегрирани, здравно-
социални услуги за нуждите на лица с увреждания и възрастни хора над 65 
години в община Завет и община Цар Калоян. 
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