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„Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Тервел”, финансиран по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020“, съфинансирана от Европейския социален 

фонд на Европейския съюз.” 
 

 

 

 

 

КАКВО СЕ СЛУЧИ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.101-0156 ” ПАТРОНАЖНА 

ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА 

ТЕРВЕЛ” ? 

 
     

 

       След подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ по 

горецитирания проект бе сформирано и започна да работи звено "Патронажна 

грижа" от 15.07.2020г, състоящо се от един диспечер и 11 разносвачи. В сградата 

на Община Тервел се обособи работно място, което бе обзаведено и оборудвано  

за ежедневната работа на диспечера. Диспечерът координираше навременното 

уведомяване на разносвачите за получените заявки, като паралелно упражняваше 

контрол върху изпълнението им; обработваше и архивираше създадените 

документи по време на реализиране на дейността. За бързото транспортиране на 

доставките до домашните адреси на включените в проекта лица бяха осигурени 

четири автомобила. Автомобилите, посредством които се осъществяваше мобилна 

услуга бяха на разположение на всички 11 разносвачи и при възникнала 

необходимост за изпълнение на по-голям брой и по-обемни заявки, покриваха 

съответната територия. По време на ежедневната си работа разносвачите също 

допринасяха за популяризиране на проектната дейност, в резултат на което 

мрежата от ползватели се разширяваше, а броят на представителите на целевите 

групи получили подкрепа се увеличаваше.     

    Екипът за организация и управление на проекта подготви "Методология за 

функционирането на звено"Патронажна грижа"; изготви  карти за представител- 

ност на служителите от звеното; осигури нужните дезинфектанти, лични 

предпазни средства, материали, консумативи, горива за изпълнението на 

дейностите; извършваше необходимата логистика  по отношение ефективността и 

целесъобразността на работата на звеното; мониторизираше удоволетвореността 

на представителите на целевите групи; подготви  искане до управляващия орган 

на оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”  за удължаване срока на 

предоставяне на услугите до 31.01.2021г.  в рамките на договорените финансови 

средства от Европейския социален фонд. 

  За периода на изпълнение на проектните дейности бяха подпомогнати 234 

нуждаещи се лица от Ангеларий, Балик, Безмер, Божан, Главанци, Зърнево, 

Жегларци, Каблешково, Кладенци, Кочмар, Коларци, Мали Извор, Нова Камена, 

Орляк, Полковник Савово, Сърнец и гр.Тервел във време на тежка епидемична 

обстановка от заболяването COVID-19.  


