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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014 - 2020 

Период за изпълнение 08.05.2019 г. до 08.03.2021 г. 

Цели 
на 
проекта

Обща цел 

Подобряване на качеството на живот и възможностите за 
социално включване на хората с увреждания и възрастните 
хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и 
изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за 
предоставянето им. 

Специфични 
цели 

Да се изгради модел за патронажни грижи за възрастни хора и 
лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни 
увреждания с цел осигуряване на почасови мобилни 
интегрирани здравно-социални услуги в техните домове. 

Целева(и) група(и) 

Очаквани резултати 

Идентифицирани потребители на здравно-социалните услуги – 
50 лица 

- Определени индивидуалните им нужди и разработени 
планове – 50 бр. 

- Сключени договори с потребителите – 50 бр. 

Основни дейности 
Дейност 1: Предоставяне на здравно-социални услуги 
Дейност 2: Обучение и супервизия на персонала 

Приоритетна ос 
Намаляване на бедността и насърчаване на социалното 

включване 

Наименование на 
процедура 

Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания – Компонент 2 

Код на процедура 
BG05M9OP001-2.040

Бенефициент ОБЩИНА БАНСКО 

Наименование на проекта
№ BG05M9OP001-2.040-0016-C01

„Патронажна грижа в община Банско”  

Обща стойност на проекта 65 923.20 лв. 100 %

Европейски социален фонд  56 034.72 лв. 85 %

Национално съфинансиране 9 888.48 лв. 15%
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ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

Наименование на 
дейността 

Дейност 1: Предоставяне на здравно-социални услуги 

Описание на 
дейността  

Предвижда се осигуряване на следните здравно-социални услуги 
на лицата представители на целевата група: 
- Поддържане на хигиената в жилището и помощ за поддържане на 
личната хигиена на обслужваните лица; 
- Оказване на долекарска  медицинска помощ от медицински 
специалист (измерване на кръвно налягане, поставяне на мускулни 
инжекции по предписание на лекуващ лекар, профилактика на 
декубитус, наблюдение и помощ за спазване на назначената от 
лекуващия лекар терапия); 
- Психо-социална интервенция (дейности извършвани от психолог 
за подобряване на психическия статус на обслужваните лица и 
преодоляване на възникнал проблем, преодоляване чувството на 
самотност и намаляване на тревожнстта); 
- Медицинска рехабилитация по предписание на лекар специалист 
(по предварително изготвен индивидуален план според 
заболяването) на ползващия социалната услуга; социална работа; 
- Административно правни  и битови услуги; 
- Съдействие за снабдяване с помощно-технически средства при 
необходимост, чрез дирекция „Социално подпомагане“; 
- Закупуване на хранителни продукти, дребни стоки от първа 
необходимост, заплащане на електрическа и топлинна енергия, 
телефон и др. подобни със средства на потребителя; 
- Съдействие за закупуване на лекарства със средства на 
потребителя; съдействие за посещение и консултации при личния 
лекар или при специалист. 

Наименование на 
дейността 

Дейност 2: Обучение и супервизия на персонала 

Описание на 
дейността  

Всички медицински специалисти и специалисти в областта на 
социалните услуги, които са ангажирани с предоставянето на 
патронажни грижи, следва да преминат специализирано обучение 
по програмата разработена от Министерство на здравеопазването в 
рамките на Компонент 1 по процедура „Патронажна грижа за 
възрастни хора и лица с увреждания“. 


