ОБЩИНА ПРОВАДИЯ СТАРТИРА ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.101
"ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ –
КОМПОНЕНТ 3"
Във връзка с безпрецедентните предизвикателства, свързани с настъпилия пандемичен
взрив на заболяването от вируса COVID-19 се налага мобилизиране на допълнителни
публични ресурси за превенция и подпомагане на достъпа до здравни и социално-здравни
услуги. Настоящата операция осигурява допълнителни публични ресурси за превенция и
подпомагане достъпа до услуги на уязвими лица, хора с увреждания в невъзможност за
самообслужване, лица в карантинен период и други дейности, пряко свързани с опазване
здравето на лицата, които са застрашени в най-голяма степен от заболяването.
Изпълнението на проектните дейности стартира с подписване на допълнително
споразумение към 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.
По процедурата допустимите целеви групи са:
 Възрастни, хора над 65 г., с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
 Хора с увреждания и техните семейства;
 Възрастни в риск, като за целите на настоящата процедура „Възрастен в риск” е
лице, което е:
- в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене
на независим и самостоятелен живот;
- в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка
с COVID-19;
- самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си
сами.
Идентифицирана е нужда от предоставянето на услуги по домовете в контекста на
създалата се извънредна епидемична ситуация в страната, а именно:
- Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост,
включително лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни
административни услуги - със средства на потребителите или с други средства, различни от
тези по договора;
- Осигуряване на лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати за лицата,
предоставящи услугите.
Чрез изпълнение на дейностите се подкрепят мерките по време на въведеното
извънредно положение на територията както на община Провадия, така и в цялата страна.
Осигурява се мрежа от услуги в домашна среда, с цел ограничаване контактите между хората,
като бъдат подкрепени лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19.
Проект BG05M9OP001-2.101 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с
увреждания – Компонент 3" е с продължителност до края на периода от епидемиологична
заплаха – 31.12.2020г.
Нуждаещите се лица 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
ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.101 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания
– Компонент 3"

