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От 01.08.2019 г. Община Бяла Слатина стартира изпълнението на Проект „Патронажна 

грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Бяла Слатина“, Административен договор 

№ BG05M9OP001-2.040-0110-C01/03.07.2019г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 

“Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, финансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския социален фонд. Общата стойност на проекта е 232 492,64 лв., като 

размерът на безвъзмездната финансова помощ е 100%. Продължителност на проекта е от 

01.08.2019г. до 01.12.2020 г.  

Основната цел на проекта е:  

- Подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с 

увреждания и възрастните хора. 

Специфичните цели на проекта са:  

- изграждане на успешен модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания 

чрез преодоляване на социалната изолация; 

- предоставяне на здравно-социални услуги; 

- повишаване интереса към социалните услуги от страна на потенциални потребители; 

- подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване. 

Основните дейности по изпълнение на проекта включват:  

- Предоставяне  на интегрирани здравно-социални услуги; 

- Предоставяне на психическа подкрепа и консултиране; 

- Обучение и супервизия на персонала; 

- Извършване на текущ ремонт, обзавеждане и оборудване. 

Проектът предвижда предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги 

в домашна среда на територията на Община Бяла Слатина. Услугите ще бъдат насочени към лица с 

увреждания и възрастни хора, които са в пълна или частична невъзможност да се самообслужват 

вкъщи, подобряване на достъпа им до основни социални и здравни услуги и постигане на 

независимост и социална интеграция.  

Проектното предложение съчетава различни действия в посока преодоляване на изолацията и 

осигуряването на интегриран достъп до здравно-социални услуги. Основната потребност, която ще 

бъде удовлетворена чрез изпълнението на проекта, е предоставянето на комплексни грижи, с които 

от една страна да се повиши качеството на живот на възрастните хора, а от друга да се даде 
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възможност на безработни лица в трудоспособна възраст да бъдат ангажирани в предоставянето на 

новите услуги. 

Целевите групи по проекта са: 

- Хора с увреждания и техните семейства; 

- Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване. 

Изпълнението на дейностите по пректа ще създаде възможност за въвеждането на модел за 

комплексно предоставяне на здравни грижи и социални услуги по домовете, като форма на 

дългосрочна грижа за възрастни хора с хронични заболявания и трайни увреждания. 

Целта на комплексното предоставяне на здравни грижи и социални услуги е да отговори на 

реалните потребности на нуждаещите се, да улесни достъпа на всеки гражданин до здравна помощ 

и качествени услуги с цел превенция на социалното изключване, както и да гарантира достоен и 

пълноценен живот на потребителите, позволявайки им да останат да живеят максимално дълго в 

техните домове. 

Услугите ще се предоставят почасово или по заявка на 81 потребители, на които ще се 

направи оценка на потребностите и планиране на подкрепата. Всяко лице от целевите групи в дома 

си ще получи здравно–социални услуги до 2 часа на ден. Медицински специалисти и специалисти 

в областта на социалните услуги ще се ангажират да предоставят услугата след преминато 

специализирано обучение по разработената по Компонент 1 от Министерство на здравеопазването 

програма за предоставяне на патронажна грижа и стандарти за качество на услугата. Нуждаещите 

се потребители ще бъдат консултирани и ще получат психологическа подкрепа.  

За извършването на мобилната работа и с цел постигане качество на  предоставяните 

интегрирани здравно-социални услуги в домовете на хора с увреждания или лица над 65 години с 

ограничения или в невъзможност за самообслужване ще се закупи транспортно средство, след 

проведена процедура по ЗОП. 

  В рамките на проекта се предвижда извършване на текущ ремонт на помещения в сградата, 

находяща се на ул. „Хан Крум“ № 64 в гр. Бяла Слатина, където ще се помещава офиса на 

патронажната грижа. В ремонтираните помещения, обособени за целите на проекта, ще се 

провеждат срещи със специалисти за оказване на психологическа подкрепа и супервизия на 

персонала, предоставящ социални услуги.  

Ще бъде закупено оборудване и обзавеждане, необходимо за ресурсното обезпечаване и 

функционално обособяване на реновираните помещения.  

Персоналът, предоставящ услугата ще  премине обучение и супервизия. Продължителността 

на проекта е 16 месеца, от които 12 месеца предоставяне на услугата „патронажната грижа“. 

 


