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Проект „Патронажна грижа+ в община Завет” 
 

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

 

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
№ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа+“ 

 
ДОГОВОР № BG05M9OP001-6.002-0170-C01 от 21.06.2021 г. 

 

 
 

 На 30.08.2021 година /понеделник/стартира  провеждане на 
въвеждащо специфично обучение на специалисти в областта на 

социалните дейности. Обучението е насочено към придобиване на умения 
и знания относно спецификата на работа с възрастни и болни хора в 

домашна среда. Обучението включва и усвояване на умения за 
извършване на индивидуална оценка на нуждите на потребителя от 

страна на лицата ангажирани с предоставянето на здравни и социални 
услуги, спазване и прилагане на критерии за качество на услугите. 

Продължителността на въвеждащото обучение (теоретично и 
практическо) на специалистите по социални дейности (домашните 

санитари) е пет работни дни.  

Обучението се провежда в гр. Завет, съгласно Методиката за 
предоставяне на патронажни грижи по домовете на възрастни хора и хора 

с увреждания на МЗ. 
 На по-късен етап ще се проведат  поддържащо обучение, визия и 

супервизия на персонала. 
        Обект на обучението и супервизията са 11 лица, които ще бъдат 

ангажирани с предоставянето на почасови, мобилни, интегрирани, 
здравно-социални услуги за нуждите на лица с увреждания и възрастни 

хора в община Завет. 
Дейността ще се извърши от фирма „Бизнес консулт- АЯ“ ЕООД. 
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