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О Б Я В А 

 

 за прием на заявления от лица, нуждаещи се от ползване на услуги по домовете с цел превенция разпространението на COVID-19,  за 

набиране на ПОТРЕБИТЕЛИ на социални услуги по проект BG05M9OP001-6.002-0099 “Патронажна грижа + в община Каспичан”, 

процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 

2020  

Дейностите, които ще се предоставят са: 

 1.  Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица от целевите групи по проекта.  

- Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост (вкл. лекарства), заплащане на битови сметки, 

заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от 

тези по настоящата операция). 

 - Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране.  

Патронажната услуга по проект BG05M9OP001-6.002-0099 „Патронажна грижа + в община Каспичан” е интегрирана здравно-

социална услуга, която включва комплексното извършване на горепосочените дейности при един потребител, сумарно до 2 часа дневно.  

Целевите групи, които попадат в обхвата на „Патронажната грижа“:  

- хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 65 г.,  
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- и други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19 

и т.н.  

Лицето не може да е потребител по друга/идентична услуга, финансирана от публични средства.  

Всеки желаещ, който иска да се възползва от предоставянето на услугите трябва да попълни заявление-декларация по образец и да го 

подаде в Информационния център  на Общинска Администрация, намираща се в гр.Каспичан, ул. „Мадарски конник” № 91, ет. 1,  всеки 

работен ден от  08.00 до 17.00 ч.  до 07.05.2021 г. 

За реализирането на проекта община Каспичан обявява прием за: 

- шофьор на 8ч. 1бр. - медицински сестри на 2 ч.- 2 бр, - домашни помощника на 4 ч. - 5 бр.   - чистач/хигиенисти на 8ч. – 6 бр, които 

ще бъдат разпределени в наличните социални услуги в общината делегирани от държавата дейности. 

1 - психолог на граждански договор,   

 

За консултации и разяснения може да се свържете и на телефон 0882599025 
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СЪОБЩЕНИЕ 

Кмета на община Каспичан подписа договор по проект в социалната сфера по процедура BG05M9OP001-6.002-0099 

“Патронажна грижа +”  на стойност  142 138.42 лв.  

Продължителността на проекта е 12 месеца, 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. 

Проектът ще даде възможност да се осигури изграждане на мрежа от услуги в домашна среда и ще осигури 

предоставянето на почасови мобилни здравно-социални услуги по домовете за лица с увреждания и възрастни хора над 65 г. в 

невъзможност за самообслужване. Съобразно индикативния брой потребители определени за всяка община за включване в 

проекта се предвижда минимум 25 лица да ползват интегрираната социално – здравна услуга. 

Второто направление, по което ще се изпълняват дейностите по проекта е свързано с подпомагане на социалните услуги  

на територията на общината.  Предвижда се осигуряване на лични предпазни средства на персонала в социалните услуги; 

въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности; тестване на 

персонала и на потребителите на социалните услуги, делегирани от държавата дейности за COVID-19 при нужда; осигуряване 

на компютърна техника с цел адаптиране и приспособяване на средата на социалните услуги, делегирани от държавата в 

контекста на въведените ограничения в резултат от епидемичната обстановка и осигуряване на възможности за тяхното 

предоставяне дистанционно (онлайн консултиране). 
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По време на реализирането на проекта ще се осигури работа на един шофьор на 8ч, две медицински сестри на трудови 

договори – на 2 ч., 5 домашни помощника на 4ч. и на 6 - чистач/хигиенисти, които ще бъдат разпределени в наличните 

социални услуги в общината делегирани от държавата дейности. 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

 

Патронажната услуга по проект BG05M9OP001-6.004-0077С01 „Патронажна грижа +” е интегрирана здравно-социална услуга, 

която включва комплексното извършване на дейности по предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги  при един 

потребител, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд. 

 

Договор: №BG05M9OP001-6.004-0077С01   Бенефициент: Община Каспичан   Наименование на проекта: „Патронажна грижа +" 

 

Обща стойност на проекта: 71 069.21 лв.,  

 

Проекта е удължен със срок до 6 месеца  -  Начало на проекта: 02.06.2022г.       Край на проекта: 02.12.2022 г. 

 

Проектът  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. 
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Проектът ще даде възможност да се осигури изграждане на мрежа от услуги в домашна среда и ще осигури предоставянето на 

почасови мобилни здравно-социални услуги по домовете за лица с увреждания и възрастни хора над 65 г. в невъзможност за 

самообслужване. Съобразно индикативния брой потребители определени за всяка община за включване в проекта се предвижда минимум 25 

лица да ползват интегрираната социално – здравна услуга. 

Второто направление, по което ще се изпълняват дейностите по проекта е свързано с подпомагане на социалните услуги  на 

територията на общината.  Предвижда се осигуряване на лични предпазни средства на персонала в социалните услуги; въвеждане на мерки 

за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности; тестване на персонала и на потребителите на 

социалните услуги, делегирани от държавата дейности за COVID-19 при нужда; осигуряване на компютърна техника с цел адаптиране и 

приспособяване на средата на социалните услуги, делегирани от държавата в контекста на въведените ограничения в резултат от 

епидемичната обстановка и осигуряване на възможности за тяхното предоставяне дистанционно (онлайн консултиране). 


