УСПЕШЕН СТАРТ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ
В ОБЩИНА ПРОВАДИЯ“
Изпълнението на проектните дейности стартира на 10.05.2019г. с подписване на
договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ 2014-2020, по процедура “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания
– Компонент 2”, между Община Провадия и МТСП.
Проектът има за цел подобряване качеството на живот и възможностите за социално
включване на възрастните хора и хората с увреждания в община Провадия, чрез предоставяне
на почасови мобилни здравно-социални услуги в домовете на нуждаещи се лица от следните
целеви групи:
 лица над 65-годишна възраст;
 лица с валидно решение на трудово-експертна лекарска комисия;
 лица с хронични заболявания, нуждаещи се от продължително наблюдение и
здравни грижи;
 лица след оперативна интервенция и хоспитализация, нуждаещи се от
краткосрочно наблюдение и здравни грижи.
В подготвителния период на проекта е извършена оценка на потребностите на 72 лица,
подали заявление – декларация за включване в дейностите. Целта на извършените оценки е да
се класират потребителите с най-висока необходимост от подкрепа и да им бъдат
предоставени грижи, които в максимална степен да отговарят на потребностите и да намалят
ограниченията в ежедневието им.
Подбраният и обучен персонал за предоставяне на услугите включва медицинска
сестра, психолог, рехабилитатор и домашни помощници. Организирането на услугите се
извършва от диспечер, а мобилността е обезпечена от шофьор и лек автомобил, закупен за
целите на проекта.
От 10.09.2019г. стартира и реалното предоставяне на услугите. Към настоящия момент
се патронират 72 лица, както в общинския център, така и в част от съставните населени места
от общината – с.Бързица, с.Бозвелийско, с. Храброво, с.Овчага, с.Комарево, с.Кривня,
с.Черноок и с.Славейково. Комплексните здравно-социални услуги включват дейности
насочени към индивидуалното здраве и профилактика, превенция на здравни проблеми при
потребители с повишен здравен риск; оказване на психологическа подкрепа и рехабилитация;
социално-битови дейности, като помощ при лична хигиена и поддържане хигиената в
жилището, съдействие при приготвяне на храна и пазаруване; придружаване,
административна помощ при изготвяне на документи пред институции, лечебни заведения и
др.
Проект BG05M9OP001-2.040-0013 „Социален патронаж в община Провадия“ е с
продължителност 16 месеца, като услугите ще се предоставят в продължение на 12 месеца, от
септември 2019г. Нуждаещите се хора или техни близки могат да получат допълнителна
информация за условията за включване в проекта, както и да подадат заявления за участие в
Общинска администрация – Провадия и по места в кметствата на селата.
За информация:
0518/ 4 22 07, вътр. 225 – Д. Боева – гл. специалист; ръководител на проекта
вътр. 205 –З. Иванова – гл. специалист; координатор на проекта
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