ОБЩИНА „РОДОПИ“

Проект BG05М9OР001-6.002-0197-С01 „Патронажна грижа + в Община ,,Родопи“

Община ,,Родопи‘‘ подписа договор с Министерство на труда и социалната
политика за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
На 18 август 2021 г. Община ,,Родопи‘‘ и Министерство на труда и социалната политика
сключиха договор за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект №
BG05М9OР001-6.002-0197 „Патронажна грижа + в Община ,,Родопи“, процедура
BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, финансирана от Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси“ 2014-2020, на стойност 208 756,80 лв., 100 % от които са от бюджета на
Европейския съюз, осигурени чрез Европейския социален фонд.
Община ,,Родопи‘‘ чрез включването си в операцията „Патронажна грижа +“ надгражда
модела за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за
възрастни хора.
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.
Чрез изпълнението на дейностите по проекта, ще се осигури предоставянето на
интегрирани здравно-социални услуги и психологическо консултиране, както и осигуряване на
подкрепа, чрез доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост,
вкл. лекарства /закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези
по договора/, заплащане на битови сметки и заявяване и получаване на неотложни
административни услуги /със средства на потребителите или с други средства, различни от тези
по договора/ на над 95 лица, в т.ч. 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.
Срокът на изпълнение на проекта е 13 месеца, а здравно-социалните услуги ще се
предоставят за период от 12 месеца на потребителите, като всеки нуждаещ се може да получава
здравно-социални услуги до 2 часа на ден.
Проектът стартира на 1 септември 2021 г., а самото предоставяне на услуги за
потребителите ще започне от 1 октомври 2021 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, www.eufunds.bg

