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Компонент 2“, финансиран по 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 
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Проект:  № BG05M9OP001-6.004-0180-C01 
„Патронажна грижа + в Община Завет“ 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 
www.esf.bg 

 
 

Финансираща програма: 
ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ 
Процедура за БФП: BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа + - Компонент 

2“, приоритетна ос „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана 
от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво 
възстановяване на икономиката“, финансирана от Европейски социален фонд. 

Обща стойност на проекта: 30 764,16 лв., 100% БФП 
Срок на изпълнение: 6 месеца, считано от 13.09.2022 г.  до 13.03.2023 г. 

Цели и очаквани резултати: 
Проектът предвижда предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги 

за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и 
преодоляване на последиците от COVID-19. 

Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни 
грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда. За 
реализацията й ще се осъществят дейности, предвидени в  Направление I, които да 
посрещнат нуждите на лицата от целевата група на проекта: 

Направление I – дейност  „Патронажна грижа“. Стартиране на дейността 
започна от  13.09.2022 г. 

В рамките на Направление I ще се осигури предоставянето на интегрирана 
здравно-социална услуга, насочена към 28 възрастни хора и лица с увреждания и от 
уязвими групи, в т.ч.- лица, засегнати от COVID-19. Спектърът от услуги включва 
комплекс от почасови мобилни здравно-социални услуги в домашна среда, в т.ч.-
психологическа подкрепа и консултиране и подкрепа за извършване на ежедневни битови 
дейности (пазаруване и  заплащане на битови сметки със средства на потребителите и др.), 
които се предоставят до 2 часа на ден за срок от 6 месеца.  Дейностите ще се предоставят 
от екип, включващ – медицински сестри, домашни санитари, психолог. 

Патронажната грижа ще допринесе за разширяване на социалните услуги, 
предоставяни в общността и за подобряване качеството на живот на хората от уязвимите 
групи и/или техните семейства. Дейността ще надгради моделът за патронажна грижа и 
ще продължи да осигурява почасови мобилни, интегрирани, здравно-социални услуги в 
домове на потребителите. Моделът ще е в пълно съответствие с Методиката за 
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предоставяне на патронажна грижа, разработена от Министерство на здравеопазването. 
Реализирането на проекта ще се осъществи чрез възлагане на дейността по патронажна 
грижа на Звеното „Домашен социален патронаж“ към Община Завет. 

Основни очаквани резултати: 
Сформиран екип от специалисти за предоставяне на услугата; осигурено 

ефективно функциониране на услугата „Патронажна грижа“; предоставени качествени 
интегрирани здравно-социални услуги на минимум 28 потребители и др. 

  
 

 
 
 
 
 


