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Община Венец в партньорство с община Каспичан изпълнява проект „Предоставяне на 

патронажна грижа на територията на Община Каспичан и Община Венец" съгласно подписан 

договор на 18.06.2019 г.  по процедура №BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни 

хора и лица с увреждания – Компонент 2” по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд. 

 

Договор: №BG05M9OP001-2.040-0048-C01 

 

Бенефициент: Община Каспичан 

 

Партньор: Община Венец 

 

Наименование на проекта: „Предоставяне на патронажна грижа на територията на 

Община Каспичан и Община Венец" 

 

Обща стойност на проекта: 166 569,44 лв., от които 141 584,02 лв. европейско и 

24 985,42 лв. национално съфинансиране 

 

Начало на проекта: 01.07.2019 г. 

 

Край на проекта: 01.09.2020 г. 

 

Кратко описание на проекта:  
  С реализацията на проекта в община Каспичан и община Венец ще се изгради модел за 

предоставяне на патронажни грижи за лица с увреждания и възрастни хора над 65 г. с 

ограничения или в невъзможност за самообслужване. Почасовите мобилни интегрирани 

здравно-социални услуги ще се предоставят за период от 12 месеца на общо 51 потребители на 

базата на идентифицираните нужди на лицата от целевата група. За предоставяне на мобилните 

интегрирани здравно-социални услуги ще бъдат наети 18 домашни помощници и 3 медицински 

специалисти, като всяко лице от целевата група ще получава здравно-социални услуги до 2 часа 

на ден. По проекта ще бъдат назначени и 2-ма координатори по общини за управление на 

услугите, които ще бъдат ангажирани с приемането и разпределянето на заявките от 

потребителите. Въз основа на заявките те ще изготвят графици за предоставянето на здравно-

социалните услуги. За извършване на мобилната работа ще бъдат закупени 2 автомобила /по 

един за всяка община/, които ще се използват за целите на предоставяне на здравно-социални 

услуги по проекта. По проекта ще бъдат назначени и 2 шофьори, които съгласно подадените 

заявки от потребителите ще извозват медицинските специалисти до домовете на потребителите 

за извършване на съответните здравни услуги. Проектното предложение ще подобри 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 капацитет за 

предоставянето им на територията на община Каспичан и Община Венец. 
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 Общата цел на проекта е: Подобряване на 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 проекта е: Да допринесе за изграждането на 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. Проектът ще 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. 

 

 Очаквани резултати: 

 Възложени услуги от общ икономически интерес на територията на община Каспичан и 

община Венец; 

 Обучени 3 броя медицински специалисти и 18 броя домашни помощници, по програма, 

разработена от Министерство на здравеопазването; 

 Предоставени почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги на хора с 

увреждания и възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване 

на територията на Община Каспичан и Община Венец; 

 Закупени 2 броя транспортни средства за извършване на мобилната работа на 

територията на двете общини - Община Каспичан и Община Венец. 


