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Проект „Патронажна грижа + в Община Тервел“ 

Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.002-0194-C01 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА 

 

 Община Тервел изпълнява проект „Патронажна грижа + в Община Тервел. Проектното 

предложение предвижда предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с 

увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на 

последиците от COVID-19. Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на 

патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и 

подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с 

разпространението на COVID-19. Изпълняват се две основни дейности: 

Дейност „Патронажна грижа“ , чрез която се създава звено за патронажна грижа, което 

да предлага мобилна услуга за уязвимите групи лица във всички населени места в Община 

Тервел с продължителност до 2 часа дневно за всяко лице с цел да бъде намален риска тези 

лица да се заразят с COVID-19. В дейността ще бъдат заети психолог, медицинско лице и пет 

домашни санитари, в т.ч. един на непълен работен ден. Услугата ще бъде предоставена на най-

малко 40 лица от уязвими групи в различни населени места в Община Тервел; 

Дейност „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирана от държавата 

дейност“, чрез която се  създава сигурна , защитена от заразяване с COVID-19 среда за 

предоставяне на социални услуги, делегирана от държавата дейност, в т.ч. двете услуги, 

предоставяни на територията на Община Тервел като услуги "делегирана от държавата 

дейност" - Дом за стари хора с капацитет 25 домуващи и "Асистентска подкрепа" с капацитет 

39 потребители.В дейността ще бъдат заети шест дезинфектатори, в т.ч. един на непълен 

работен ден.Ще се осигури защитена от COVID-19 среда за общо 36 лица, ангажирани в 

предоставянето на социалните услуги, делегирана от държавата дейност. 

Проектът стартира от 01.10.2021 г. общият му бюджет е в размер на 169 758.33 

лв.Наетите лица ще работят дванадесет месеца. 

Проектът се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-

2020 г.. 
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