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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020 г. 

Процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ 
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Проект BG05M9OP001-2.040-0091-С01 „Патронажна грижа в община Крумовград“ финансиран от 

оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд. 

 

 

На 25.06.2019 година кметът на Община Крумовград г-жа Себихан Мехмед подписа 

административен договор с Министерството на труда и социалната политика за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

2014-2020 г. по процедура BG05М9ОР001-2.040  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания – Компонент 2” за проект „Патронажна грижа в община Крумовград“ 

Продължителност на проекта: 15 месеца 

Обща стойност: 206 123,36 лв.,  от които 175 204,86 лв. (85%) от средства на 

Европейския съюз -  ЕСФ и 30 918,50 лв. (15%) Национално финансиране от бюджета на 

Република България.   

Цел на проекта: Подобряване качеството на живот на хората с увреждания 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. 

Проектът ще допринесе за постигане общата цел на процедурата, а именно да се изгради 

модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, включително с хронични 

заболявания и трайни увреждания с цел осигуряване на почасови мобилни интегрирани 

здравно-социални услуги в техните домове. Чрез изпълнението на дейностите по проекта ще се 

подпомогнат лица, самотно живеещи в малките населени места и с невъзможност да се грижат 

за себе си, при изписване на пациенти от болница с необходимост от домашна медицинска 

грижа и хора с увреждания. 

Основните дейности: 

Дейност 1. Подбор на персонал за предоставяне на здравно-социални услуги. 

Дейност 2. Подбор на потребители и уточняване вида на индивидуално предлаганите 

здравно-социални услуги. 

Дейност 3. Създаване на условия за предоставяне на интегрирани здравно-социални 

услуги. 

Дейност 4. Предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги.  

Индикатори за изпълнение:  

- Минимум 69 потребители от целевата група  – възрастни хора над 65 г. с ограничения 

или в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания и техните семейства. 

За целите на проекта ще бъдат назначени персонал за управление на услугите и персонал 

за предоставяне на здравно-социални услуги в домашна среда. За гарантиране на интегрирания 

подход на услугите персоналът ще включва експерти с различен профил на компетентността си: 

социални работници, медицински специалисти, рехабилитатор, психолог, санитари.  

Здравно-социални услуги потребителите ще получават една година. Преди това ще бъде 

извършена подготовка за реална работа – сформиране на екип, подбор на персонал и 

потребители, провеждане на обучение. 

Краен срок за изпълнение на проекта: 01.10.2020 г. 


