
       

                 

  
 

Община ,,Родопи‘‘ спечели проект по процедура ,,Патронажна грижа за 
възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2‘‘ 

 
 

През месец април 2019 г. община ,,Родопи‘‘ бе одобрена за изпълнението на проект 
,,Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община "Родопи" по процедура чрез 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.0.040 ,,Патронажна грижа 
за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” на стойност 263 256,79 лв. 

Община ,,Родопи‘‘ чрез включването си в операцията „Патронажна грижа за възрастни хора и 
лица с увреждания – Компонент 2“ надгражда модела за предоставяне на почасови мобилни 
интегрирани здравно-социални услуги за възрастни хора. 

С проектното предложение на община ,,Родопи‘‘, се цели:  
- създаване на  иновативен устойчив модел за предоставяне на почасови мобилни интегрирани 

социално-здравни услуги (патронажна грижа за възрастни и хора с увреждания), надграждащ 
програми по отношение на съществуващите услуги за целевата група и/или разширяващ дейностите 
на територията на община ,,Родопи‘‘; 

- подобряване живота на хората от целевата група и разширяване дейността на съществуващия 
Център за почасови услуги за социално включване - с. Ягодово, община ,,Родопи"; 

- повишаване капацитета на местната власт при предоставяне на мобилни здравно-социални 
услуги в общността;  

- създаване на  минимум 30 работни места и възможност на безработни хора да преминат от 
сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда. 

Целевата група, към която ще са насочени дейностите по проекта, са: 
-  Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;  
- Хора с увреждания и техните семейства – това са хора с невъзможност за самообслужване, 

нуждаещи се от грижа, в т. ч. с чужда и без чужда помощ.  
В проекта ще бъдат включени 95 лица, отговарящи на характеристиките на целевата група.  
Предвиждат се още дейности по оценка на потребностите и подбор на потребители на здравно-

социални услуги; предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за лица 
от целевата група; предоставяне на психологическа подкрепа; консултиране и обучение и супервизия 
на персонала.  

Ще бъде закупено и транспортно средство, необходимо за извършване на придвижването на 
специалистите, предоставящи интегрираните здравно-социални услуги до дома на потребителите. 

Интегрираните услуги ще се предоставят не по-малко от 12 месеца, а всеки нуждаещ се може 
да получава здравно-социални услуги до 2 часа на ден. 
 
 
 


