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ДОПЪЛНИТЕЛНА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА 

ОСИГУРЯВА ОБЩИНА ДОСПАТ 

 

 

За поредна година община Доспат предоставя допълнителна патронажна грижа по 

Проект „Патронажна грижа + в община Доспат“,  Договор № BG05M9OP001-6.002-

0094-С01,по ОП „РЧР” в две направления 

 

По първо направление се осигури  предоставянето на интегрирана здравно-

социална услуга, насочена към възрастни хора и лица с увреждания и от уязвими 

групи, в т.ч.- лица, засегнати от COVID-19. Услугите включват комплекс от 

почасови мобилни здравно-социални услуги в домашна среда, в т.ч.-

психологическа подкрепа и консултиране и подкрепа за извършване на ежедневни 

битови дейности (пазаруване и  заплащане на битови сметки със средства на 

потребителите и др.), които се предоставят до 2 часа на потребител на ден за срок 

от 12 месеца.  Дейностите  се предоставят от специализиран екип. Услугите се 

предоставят по местоживеенето на одобрените потребители.  

Потребителите,  които ползват услугите по настоящата схема за безвъзмездна 

финансова помощ, съфинансирана от Европейския социален фонд, попадат в 

обхвата на целевите групи по проекта: 
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Хора с увреждания; 

• Възрастни хора в невъзможност от самообслужване; 

• Лица над 54 г.; 

• Други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-

19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19. 

 

Дейност 2 по проекта- „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, 

делегирани от държавата дейности“.  В условията на глобалната пандемия, 

предизвикана от разпространението на COVID 19, персоналът на услугите е  в ЦОП и 

ДЦДМУ е изложен на огромно натоварване, причинено от усложнените условия на 

работа. 

Чрез изпълнението на Проекта е осигурена спокойна и безопасна работна среда, както 

за персонала, така и за потребителите на социалните услуги, като за целта е включен 

допълнителен персонал – 5 човека за подпомагане на служителите в услугите, 

делегирани от държавата дейности. 

Въведени са допълнителни мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните 

услуги, делегирана от държавата дейност, с цел предоставяне на защитена среда за 

лицата. Персоналът и потребителите на услугите ще бъдат тествани при нужда за 

COVID-19. 
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