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НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 
 по проект: 

 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания  в 
Община Русе и Община Сливо поле“,  

по сключен Административен договор за  предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.040-0117-C01  

Бенефициент: Община Русе 
 
 

15.08.2019 г., 13:30 часа,  
Зала 1 на Областна администрация 
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Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и 

лица с увреждания – Компонент 2“,  
 

Проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в 
Община Русе и Община Сливо поле“,  

 
Сключен Договор за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05М9ОР001-2.040-0117-C01  
между Община Русе и Министерство на труда и социалната политика, 

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. 
Бенефициент: Община Русе 

Партньор: Община Сливо поле 
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  ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА:  687 693,28 лева,   от 

които: 

•   85 % европейско финансиране: 584 539,29 лева 

•   15 % национално финансиране: 103 153,99 лева 

               

 ПЕРИОД НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА: 15 МЕСЕЦА 

   НАЧАЛНА ДАТА: 22.07.2019 г. 

   KРАЙНА ДАТА:     21.10.2020 г. 
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 Екип за управление на Проекта, назначен в Община Русе: 

1. Ръководител 

2. Координатор 

3. Юрист 

4. Счетоводител 

5. Технически сътрудник 
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Основни цели:  
 1. Разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на лицата 
с увреждания и техните семейства; повишаване на мотивацията им за независим и 
самостоятелен начин на живот чрез насърчаване на равните възможности на тези 
лица за заетост и интеграция на пазара на труда;  
 2. Задоволяване на потребностите от здравно-социални услуги чрез определяне 
на часове за обслужване на всеки кандидат за потребител и определяне на лицето, 
което ще предоставя социалните услуги.;  
 3. Подпомагане на поведенческата и психическата адаптация на потребителите 
при приемането на здравни проблеми и насърчаване на тяхната самостоятелност. 
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Дейност № 1 
Оценка и подбор на кандидати за потребители на почасови, мобилни, 

интегрирани, здравно-социални услуги в Община Русе и в Община Сливо поле 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         Реализацията на тази дейност ще осигури възможност 
на всеки кандидат-потребител да изрази желание да получи 
услуга от наето лице като болногледач и/или специалист 
здравни грижи.  
 
        При предоставяне на услугите ще се гарантира 
задоволяване на индивидуалните потребности на 
потребителите на услугите, чрез подходящо подбран 
персонал, който ще е обучен по методика изготвена по 
Компонент 1 от МЗ.  
 
        Услугата ще се предоставят в домовете на 
потребителите по предварително изготвен гъвкав график.  

 ------------------------------------------------------------------------------------- http://esf.bg/ ------------------------------------------------------------------------------------  
Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания  в Община Русе и Община Сливо поле“, със сключен 
Договор за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040-0117-C01, финансиран по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд  

http://esf.bg/


Стъпки за реализация:  
  Потребителите, след подаване на заявления-декларации, ще бъдат 

включвани в проекта, съгласно утвърдена „Методика за подбор на 
потребителите” 

 Първоначалната оценка по документи на потребители ще се реализира в 
рамките на до третия месец, чрез наети оценители - двама социални 
работници и двама медицински специалисти 

 След месец октомври, наетите специалисти по предоставяне на услугата в 
периода на реализиране на проекта ще изготвят планове за работа, 
съобразно изготвените оценки на потребности. 
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Дейност № 2 
Оценка и подбор на кандидати за предоставяне на почасови, мобилни, 

интегрирани, здравно-социални услуги в Община Русе и в Община Сливо поле 
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      По утвърдена процедура ще се извърши подбор на 
персонал, притежаващ необходимата мотивация и 
желание за работа при предоставяне на услугата 
„Патронажна грижа”, съгласно одобрена „Методика за 
подбор на персонал”.  
       Ще се изгради екип за организиране и управление 
на здравно-социалната услуга, състоящ се от следните 
длъжности: 

 Ръководител на услугата – 
лекар със специализации по 
обща медицина и спешна 
помощ 

 Социални работници - 2 лица, 
като единият от тях ще 
съчетава и дейности на 
диспечер за изготвянето на 
графици и часово 
разпределение. 

 Шофьор за транспортиране на 
специалистите до населените 
места на територията на 
Община Русе 

http://esf.bg/
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Дейност № 3 
Предоставяне на почасови, мобилни, интегрирани, здравно-социални 

услуги в Община Русе и в Община Сливо поле 

 Услугите ще бъдат организирани и предоставяни в съответствие с Методика за 
предоставяне на патронажна грижа по домовете за възрастни хора и хора с увреждания, 
разработена по Компонент 1 на процедурата и утвърдена от министъра на МЗ. 

 Предоставянето на услугата ще създаде реална възможност за улесняване 
достъпа до медицински и здравни, рехабилитационни и психологични услуги на 
хората с различни видове увреждания или със затруднено самообслужване 

 

 Всеки потребител на услугата, след извършена актуална оценка 
на потребностите, ще получи специализирана подкрепа и грижи 
от специалисти. 
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Целеви групи, индикатори за изпълнение и насочване към услугата „Патронажна грижа”: 
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Целевите група на услугата „Патронажна грижа” са:  
 Лица на възраст над 65 години;  
 Лица с увреждания с издадено експертно решение на ТЕЛК;  
 Лица с хронични заболявания, нуждаещи се от продължително наблюдение и здравни 

грижи;  
 Лица след оперативна интервенция и след хоспитализация, нуждаещи се от краткосрочно 

наблюдение и здравни грижи.  
Индикатори за изпълнение и капацитет на услугата „Патронажна грижа”:  

 261 потребители на различни здравно-социални услуги, които ще получават до 23 часа 
месечно, съобразно индивидуалните им потребности от подкрепа. 

Насочване за ползване на услугата „Патронажна грижа”:  
Насочване към услугата се осъществява от компетентно лице или орган – общопрактикуващ 
лекар, специалисти от извънболничната и болничната медицинска помощ, общински служби 
или самонасочване.  
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Персонал, за предоставяне на здравно-социални услуги: 

 Медицински сестри – 5 лица; 
 Медицински фелдшер – 1 лице; 
 Болногледачи – 36 лица на пълен работен ден или 72 лица на 

непълен работен ден; 
 Рехабилитатор/кинезитерапевт/ ерготерапевт – 1 лице; 
 Психолог - 1 лице. 
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 Болногледачът ще подпомага извършването на основните жизнени 
дейности – хранене, хигиена, движение, сън, почивка, като подпомага 
медицинските сепциалисти и стриктно се съобразява със здравното 
състояние на пациента.  

 
 

 Ще бъдат осигурени безплатни абонаментни карти за градската мрежа на 
специалистите и болногледачи, до закупуване на транспортно средство. 

 Рехабилитационна грижа на потребителите ще се оказва от 
рехабилитатор/кинезитерапевт/ерготерапевт, който ще посещава 
потребителите по график и ще извършва общо укрепващи, 
мобилизационни процедури; подкрепа за ползване на помощни 
средства; адаптацията на потребителя. 

 Дейности на медицинските специалисти – измерване, регистрация и оценяване на 
витални показатели; предпазване, възстановяване и поддържане здравето на 
потребителите; предоперативни и следоперативни грижи; извършване на 
манипулации, вкл. венозни пункции и инжекции и други поддържащи дейности;   
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Дейност № 4 
Обучение и супервизия на персонала 

 Обучение: Целта на обучението е да се обучат наетите лица, 
предоставящи здравно-социална услуга „Патронажна грижа“ в базисни 
и ключови компетенции, необходими за изпълнение на 
професионалните им отговорности за предоставяне на интегрирани 
здравно-социални услуги.  
 
Обучението ще се извърши, чрез избран изпълнител съгласно ЗОП, 
като се спазва разработената програма по Методика за предоставяне на 
патронажна грижа по домовете за възрастни хора и хора с увреждания.  
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Супервизия: Супервизията е процес на подкрепа на 
работещите в социалните услуги, с цел подобряване 
на работата по отношение на качество на услугите, 
на професионалното развитие на персонала, 
емоционална подкрепа и превенция на 
професионалното прегаряне, както и подкрепа на 
организационното развитие и отношенията в 
екипите.  
Супервизите на предоставящите патронажната 

грижа ще се извършват от експерти на РЗИ и ще 
бъдат финансирани в рамките на проект по 
Компонент 1. Заложени са индивидуални и групови 
супервизии. 
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Дейност № 5 
Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране 

Психологическа подкрепа и консултиране потребителите на социалните 
услуги с установена невъзможност за самообслужване ще се предоставя 
мобилно. Работата на плсихолога ще бъде насочена към преодоляване 
последиците от рисково преживяване, стрес или други обстоятелства. 

 
Психологическата интервенция се налага като допълваща системата от 

неотложни грижи и съчетава теорията и практиката на успешните модели за 
поведение. С цел подпомагане на поведенческата и психическата адаптация на 
потребителите и приемането на здравни проблеми и насърчаване на тяхната 
самостоятелност, психолога почасово ще извършва посещение в дома на 
потребителя и ще провежда индивидуални психологически консултации.  
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Дейност № 6 
Доставка на обзавеждане и оборудване 

            Управлението на услугите и приема на документи ще се 
извършва в административният офис на звеното в сградата на 
общинска администрация, намираща се наадрес: гр.Русе, ул. „Черно 
море” № 2, ет.1, ст.13.  
          Кабинетът ще бъде обзаведен и оборудван, съгласно 
заложените в проекта активи.  
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            Благодарим за вниманието! 
 
 

Екип на проекта 
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