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ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДОСТАВЯНАТА УСЛУГА
„Предоставяне на патронажна грижа на възрастни хора и лица с увреждане на
територията на община Каспичан и община Венец”
През 2019г. Министерството на труда и социалната политика стартира процедура чрез
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 2
„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси” схема за без възмездна финансова помощ BG05M90P0012.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания Компонент 2”
Общата цел на проектното предложение кореспондира с целта на процедурата за
подобряване качеството на живот 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.
Специфичната цел на операцията е да изгради модел за патронажни грижи за възрастни
хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания, с цел
осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните
домове. Операцията се реализира в изпълнение на заложените мерки в плана за действие
за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа,
одобрен с РМС № 28/19.01.2018г.
Операцията има за цел да осигури надграждане на създадения модел за предоставяне на
почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за възрастни хора, като ще се
надградят резултатите по Проект „Независим живот”. Проектът е реализиран от Български
червен кръст съвместно с Министерството на труда и социалната политика и
Министерството на здравеопазването с финансиране от Швейцарската агенция за
развитие и сътрудничество по българо-швейцарската програма за сътрудничество и
съфинансиране от институциите.
Операцията се осъществява, чрез прилагане на вече изграден модел и идейни програми за
предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги и обучение на
персонала.
За всяко проектно предложение е определен максимален размер на база броя на лицата от
целевата група, получаващи здравно – социални услуги и съответните разходи за
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предоставяните услуги, разходите за материални и нематериални активи; непреките
разходи /разходите за организация, управление, информация и комуникация / и разходите
за СМР. Проектното предложение трябва да включва минимум 50 потребителя от целевата
група. За община Каспичан е определен индикативен брой потребители 25 лица от
целевата група. Поради което община Каспичан кандидатства с партньор община Венец,
която е с 26 определен индикативен брой лица. Общата стойност на проекта е в размер на
102 316.00 лв.
Предоставянето на интегрираните здравно – социални услуги се сключва за период не помалък от 12 месеца.
Проектът даде възможност за закупуване на транспортно превозно средство.
С Решение № 659 от 28.03.2019г. на общински съвет Каспичан, между Община Каспичан
и Министерството на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски
фондове, международни програми и проекти” е сключен Административен договор,
според който Община Каспичан е бенефициент по Проект „Патронажна грижа за
възрастни хора и лица с увреждания” по Договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ № BG05M90P001-2.040-0048 - „Предоставяне на патронажна грижа на
територията на община Каспичан и община Венец” в размер 166 569.44 лева със срок на
изпълнение 01.07.2019г – 30.09.2020г.
Целеви групи:
Възрастни хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване;
Хора с увреждания и техните семейства
Персонал обслужващ потребителите на територията на община Каспичан:
1.Координатор - 4ч. – 1бр.
2.Медицински специалист – 4ч. -1бр.
3.Шофьор -2ч.-1бр.
4.Домашни помощници – 4ч. - 3бр.
5. Домашен помощник 2ч. – 5бр.
За периода 01.09.2019г. – 28.03.2020г. се обслужват 37 потребители.

Изготвил:
Миглена Трифонова гл. експерт СДЗП
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