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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

“РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ

РЕСУРСИ“ 2014 – 2020

Бенефициент ОБЩИНА БАНСКО

Наименование на проекта
№ BG05M9OP001-6.002-0191-C01

„Патронажна грижа + в община Банско”

Приоритетна ос

ПРИОРИТЕТНА ОС № 6: „Подкрепа за преодоляването
на последиците от кризата, предизвикана от пандемията

от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и
устойчиво възстановяване на икономиката”

Наименование на
процедура “Патронажна грижа +”

Код на процедура BG05M9OP001-6.002

Обща стойност на проекта 373 414.10 лв. 100 %
Европейски социален фонд 373 414.10 лв. 100 %
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Период за изпълнение 16.08.2021 г. до 16.10.2022 г.

Цели на
проекта

Обща цел

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, както и подкрепа за адаптиране на социалните
услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с
разпространението на COVID-19.

Специфични
цели

„Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата,
предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за
екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката”.

Целева(и) група(и)

1. 176 потребители на социални услуги, делегирани от държавата
дейности
2. 30 потребители на „патронажна грижа“, хора с увреждания,
възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г.,
други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с
COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19.
3. 81 служители , предоставящи социални и здравни услуги;
служители на доставчици на социални услуги, както следва:
3.1. 11 служители, които ще предоставят „патронажна грижа“
3.2. 70 служители, които ще осъществяват грижа за превенция на
COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности

Очаквани резултати Подкрепени участници, пряко изложени на риск от заразяване с
COVID-19 – 206 лица.

Основни дейности
Дейност 1: Патронажна грижа
Дейност 2: Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани
от държавата дейности
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ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

Наименование на
дейността

Дейност 1: Патронажна грижа

Описание на дейността

Дейността е в продължение на изпълнявания от общината договор
по процедура BG05M9OP001-2.040 Патронажна грижа за възрастни хора
и лица с увреждания“

Предоставяната патронажна грижа ще е с продължителност с 12
месеца. Тя ще подкрепи необходимостта от грижи между болниците и
специализираните институции, ще посрещне нуждата от дългосрочна
грижа без институционализация. Патронажната грижа се фокусира върху
предоставяне на грижа и подкрепа за хората в напреднала възраст в
тяхната домашна среда. Услугите които ще се предоставят на
потребителите на база индивидуалните им потребности ще се
осъществяват по график.

Патронажната грижа ще се предоставя за минимум 30 лица и ще
включва комплекс от услуги като:
- помощ в дома: почистване, пране, социални контакти и др.;
- медицински услуги, недублиращи тези предоставяни по НЗОК - мерене
на кръвно, поставяне на инжекции, смяна на превръзки, контрол върху
приема на лекарства и др.;
- психологическа подкрепа, насочена към възстановяване и социална
интеграция, която ще създаде възможности за водене на самостоятелен и
независим живот, да изпълняват социално значими роли и да бъдат
активно участващи и допринасящи граждани в обществения живот.
- подкрепа от социален работник за административно-правни и битови
услуги и съдействие за снабдяване с помощно-технически средства при
необходимост, чрез дирекциите “Социално подпомагане”.
- медицинска рехабилитация по предписание от лекар специалист (по
предварително изготвен индивидуален план според заболяването) на
ползващия социалната услуга;
- доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа
необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите),
заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни
административни и битови услуги (със средства на потребителите).

Дейността ще усъвършенства и подобри достъпа и услугите в
общността за хора, които поради различни ограничения от здравословен
характер са изключени от социалния живот и са в риск от включване в
институционален тип грижи, както и са изложени на риск от заразяване с
COVID-19.

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 на
назначения персонал ще бъде подпомогната от провеждането на
индивидуална и/или групова супервизия със служителите.
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Наименование на
дейността

Дейност 2: Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани
от държавата дейности

Описание на дейността

Настоящият персонал на услугите възлиза на 160 човека. В
условията на глобалната пандемия, предизвикана от разпространението
на Covid 19 персоналът на услугите е изложен на огромно натоварване,
причинено от усложнените условия на работа.

В ежедневието си назначените лица следва да спазват всички
необходими противоепидемиологични мерки с цел запазване както на
своето здраве, така и на лицата за които полагат грижа. Те работят с
разширено работно време, при изключително натоварване и продължават
да предоставят качествена и безопасна услуга на потребителите. За
подкрепа на назначения персонал ще бъдат осигурени необходимите
лични предпазни средства. Ще се въведат допълнителни мерки за
дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, държавно
делегирани дейности, с цел предоставяне на защитена среда за лицата.
Персоналът и потребителите на услугите ще бъдат тествани при нужда за
COVID-19.

По проекта се предвижда извършване на ремонтни дейности с цел
изолиране на заболели от COVID-19, потребители в соц. услуги,
делегирани от държавата дейности. В сградата, в която се помещават
Защитено жилище 1 и 2 ще бъде направен текущ ремонт на 3 помещения
с цел създаване на такава възможност.

Ще бъде закупено оборудване, позволяващо работа с потребители
от дистанция.


