ОБЩИНА БАНИТЕ
Административен договор
BG05M9OP001-6.002-0140-C01
„Патронажна грижа +община Баните“

ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + ОБЩИНА БАНИТЕ”,
Административен договор № BG05M90P001-6.002-0140-С01, финансиран от
Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд.
От 01.06.2021 г. в община Баните стартира нов социален проект ,,Патронажна
грижа + в община Баните“, по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ 2014-2020 год., приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляването на
последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка
за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“. Общата му
стойност е 86 075.00 лв.
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.
За реализацията й ще се осъществят два типа дейности, разпределени в
направления, които да посрещнат нуждите на лицата от целевите групи на
проекта:

- Направление I – дейност „Патронажна грижа“.
В изпълнението на НАПРАВЛЕНИЕ 1 от проект "Патронажна грижа + в община
Баните" ще се реализират мерки за социално включване и интеграция на хора с
увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г. и
други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19,
лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19 на територията на община
Баните.
Спектърът от услуги включва:
Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги
/МИЗСУ/ за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора - почасова подкрепа
в дома за дейности ,в които потребителят среща трудности (почистване на дома,
пазаруване, придружаване, административни дейности, общуване);
Здравни грижи и медицинско наблюдение, което включва текущо
наблюдение на здравния статус, измерване на кръвно налягане, провеждане на
диагностика и медицински манипулации при възникнала необходимост, поставяне
на инжекции, смяна на превръзки, измерване на кръвна захар, рехабилитация,
осигуряване помощ в процеса на закупуване, съхранение, разпределение и прием
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на лекарствата в домашна обстановка, съдействие при настаняване в болница,
помощ при изготвяне и спазване на хранителен и диетичен режим;
Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране и различни
терапевтични дейности, съобразно индивидуалните потребности на
потребителите на услугата относно възстановяване и поддържане на
психическото равновесие.
Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост,
вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства,
различни от тези по настоящата операция),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);
Дейностите ще се предоставят на минимум 26 лица до 2 часа на ден за период от
12 месеца.
- Направление 2 - дейност „Превенция на COVID-19 в социалните услуги,
делегирани от държавата дейности“ .
Предвижда се реализацията на мерки в подкрепа за адаптиране на
социалните услуги, делегирани-държавата дейности / ДДД/ в отговор на
безпрецедентните предизвикателства, свързани с разпространението на COVID19,а именно:
*Осигуряване на ЛПС;
*Въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалната услуга –
Център за социална рехабилитация и интеграция – държавно-делегирана
дейност;
*Тестване на персонала и на потребителите на социалната услуга, делегирана от
държавата дейност за COVID-19;
*Въвеждане при необходимост на мерки за разделяне/изолиране на
потребителите на услугата; осигуряване на компютърна техника, таблети,
телефонни апарати и др. за ЦСРИ, като същата ще се съхранява на място в
центъра.
Осигуряването на компютърна техника, таблети и телефони, др. електронни
устройства е с цел адаптиране и приспособяване на средата на социалната
услуга, ДДД в контекста на въведените ограничения в резултат от епидемичната
обстановка и осигуряване на възможности за тяхното предоставяне дистанционно.
Във тази връзка община Баните планира да наеме допълнителен обслужващ
персонал за, който да подпомага дейностите по разделяне/изолиране на
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потребителите на услугата, за да не се получава струпване, дезинфекция на
сградния фонд и др. Към Центъра за социална рехабилитация и интеграция - ДДД
ще бъдат допълнително. Наети 1 хигиенист на пълно работно време /8ч./ и 1
технически сътрудник на пълно работно време /8ч./ за период от 12 месеца.
Целеви групи, обхванати от проекта:
-Брой на лицата, които ще получават патронажна грижа - 26 лица;
-Брой на ползвателите на социални услуги делегирани от държавата дейности: 20
лица;
-Брой на заетите лица, включени в проекта (заети в социалната услуга – Център за
социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/ - делегирана от държавата
дейност):
24
лица,
от
които
4
лица
са
зает
персонал.
2 лица се предвижда да бъде нает допълнително в рамките на проекта за период
от
12
месеца.
Очаквани резултати:
За Направление I – създаден и функциониращ модел на патронажни грижи за
хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над
54 г., други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID19,
лица
от
рисковите
групи
за
заразяване
с
COVID-19;
* осигурен достъп до почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в
съответствие със спецификата на потребности на минимум 26 броя потребители
на патронажната услуга за период от 12 месеца, въз основа заявена
необходимост/индивидуалните им социални оценки, като посредством
реализацията на проекта е подобрен достъпа им до услуги; подобрено качеството
на живот на целевата група, като са създадени условия и е осигурена подкрепа
насочени към ефективно упражняване правото им на независим живот и социално
включване, при зачитане на правата им, съобразяване с техните възможности и
специфичните
им
потребности;
* предоставени качествени мобилни интегрирани здравно-социални услуги в
домашна среда на минимум 26 потребители от целевите групи, според
специфичните им потребности за период от 12 месеца.
За Направление II – успешно подпомогнат в преодоляване на последиците от
COVID-19 персонал и потребители на социалната услуга ЦСРИ - държавно
делегирана дейност в община Баните;
допълнително назначен помощен персонал - 2 броя сключени договори за период
от
12
месеца;
* осигурена възможност за плавно протичане на работния процес, координация на
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човешките ресурси, съобразена с изискването за ограничаване на контактите
между лицата и спазване на необходимата дистанция при предоставянето на
социалните услуги „държавно делегирана дейност”;
*осигурени ЛПС на персонал и потребители;
* въведени допълнителни мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалната
услуга, с цел предоставяне на защитена среда за лицата;
* осигурено тестуване при нужда за COVID-19 на персоналът и потребителите на
социалната услуга.
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СЪОБЩЕНИЕ
От днес 01.06.2021 г. община Баните стартира предоставянето на услугите по
Проект № BG05M9OP001-6.002-0140-C01 „Патронажна грижа + в община Баните ",
по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
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.
В първото направление проектното предложение предвижда предоставяне на
интегрирани здравно-социални услуги на минимум 26 потребители в общината от
специално нает и обучен за целта персонал. Допустима целева група са хора с
увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г.,
други уязвими групи, вкл. лица, поставени под карантина.
Общо 7 домашни санитари, психолог и медицински специалест ще предоставят
на потребителите: здравни услуги, 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).
Целта на второто направление – превенция на COVID-19 в социалните услуги делегирани от държавата дейности, е да бъдат реализирани мерки за
ограничаване на разпространението на коронавирусната инфекция в процеса на
предоставяне на социалните услуги, делегирани от държавата дейности.
Предвижда се осигуряване на ЛПС, въвеждане на мерки за дезинфекция на
сградния фонд на социалната услуга , тестване на персонала и на потребителите
за COVID-19, осигуряване на компютърна техника и други, с цел адаптиране и
приспособяване на средата на социалната услуга в контекста на въведените
ограничения, в резултат от епидемичната обстановка и осигуряване на
възможности за тяхното предоставяне дистанционно.
По това направление ще бъдат наети 2 лица на трудови договори, които ще
бъдат пряко ангажирани с въвеждане и изпълнение на мерки за дезинфекция на
сградния фонд на социалната услуга в ЦСРИ.
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СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с изпълнението на Проект „Патронажна грижа + в община
Баните”, Договор № BG05M9OP001-6.002-0140-C01, финансиран от Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд, Община Баните обявява процедура за подбор
на персонал за работни места – 9 броя, 7 на длъжност „Домашен помощник” на
4 часа на трудов договор, 1 на длъжност „Медицински специалист” на 4 часа на
трудов договор и „Психолог“ на граждански договор.
Един домашен помощник ще предоставя услуги на минимум четири
потребители.
Услугите се предоставят по местоживеенето на одобрените потребители.
Продължителността на предоставяне на услугите e 12 месеца.
Очаквана начална дата на стартиране – 01.08.2021 г.
При кандидатстване желаещите да
интегрирани
здравно
–
социални
задължителни документи:
1.
2.
3.
4.
5.

предоставят почасови
услуги,
представят

мобилни
следните

Заявление (по образец);
Автобиография;
Декларация за съгласие за обработка на личните данни (по образец);
Копие на документи за завършено образование;
Копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения,
сертификати за преминати обучения и др./- при наличието на такива;

Заявления ще се приемат от 14.06.2021 г. до 25.06.2021 г. вкл, всеки
работен ден от 09:00 – 11:00, 14:00 – 16:00 ч. в сградата на Общинска
администрация - Баните, ул. Стефан Стамболов 3, ет.3, стая 303
Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидатите
могат да получат:




в сградата на Община Баните, с. Баните, ул. Стефан Стамболов № 3,
„Център за административно обслужване на община Баните“ ;
в сградата на Община Баните, с. Баните, ул. Стефан Стамболов № 3 – ет. 3,
стая 303;
документите са достъпни и на интернет страницата на Община Баните.
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СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с изпълнението на Проект „Патронажна грижа + в община
Баните”, Договор № BG05M9OP001-6.002-0140-C01, финансиран от Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд, Община Баните обявява процедура за подбор
на персонал за работни места – 2 броя, 1 на длъжност „Хигиенист”, 1 на
длъжност „Технически сътрудник”
Хигиениста, назначен в екипа извършва ежедневна, неколкократна дезинфекция
на помещенията за работа с потребители, почистване и санитарен контрол на всички
помещения в Центъра за социална рехабилитация и интеграция, намираща се на
адрес: с Баните, ул. „Васил Левски“ № 6, етаж 3, съобразно изискванията и
разпоредбите на здравните власти;
Техническият сътрудник подпомага дейността по отношение пропускателният
режим, изготвяне на графици за почистване и дезинфекция, подпомагане персонала в
изготвяне на допълнителна документация, свързана с превенцията срещу COVID - 19.
Месторабота – Център за социална рехабилитация и интеграция -Баните.
Продължителност - 12 месеца.
Очаквана начална дата на стартиране – 01.08.2021 г.
При кандидатстване е необходимо желаещите да представят следните
задължителни документи:
1.
2.
3.
4.
5.

Заявление (по образец);
Автобиография;
Декларация за съгласие за обработка на личните данни (по образец);
Копие на документи за завършено образование;
Копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения,
сертификати за преминати обучения и др./- при наличието на
такива;
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Минимални изисквания за заемане на длъжност „Технически сътрудник“ :






Образование – Средно или по – високо;
Компютърна грамотност;
Организационни умения;
Умения за работа с офис техника.

Заявления ще се приемат от 14.06.2021 г. до 25.06.2021 г. вкл, всеки работен
ден от 09:00 – 11:00, 14:00 – 16:00 ч. в сградата на Общинска администрация Баните, ул. Стефан Стамболов 3, ет.3, стая 303
Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидатите могат
да получат:




в сградата на Община Баните, с. Баните, ул. Стефан Стамболов № 3, „Център
за административно обслужване на община Баните“ ;
в сградата на Община Баните, с. Баните, ул. Стефан Стамболов № 3 – ет. 3,
стая 303;
документите са достъпни и на интернет страницата на Община Баните.
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СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с изпълнението на Проект „Патронажна грижа + в община
Баните”, Договор № BG05M9OP001-6.002-0140-C01, финансиран от Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд, Община Баните уведомява жителите на
общината, че набира желаещи да ползват почасови мобилни интегрирани
здравно – социални услуги.
Услугите се предоставят по местоживеенето на одобрените потребители.
Кандидатите, които могат да ползват услугите по настоящата схема за
безвъзмездна финансова помощ, съфинансирана от Европейския социален фонд,
следва да бъдат от кръга на лицата, попадащи в обхвата на целевите групи по
проекта:
1. Лица с увреждания;
2. Лица над 54 години с ограничения или в невъзможност
самообслужване.
3. Лица поставени под карантина във връзка с COVID - 19.

за

Продължителността на предоставяне на услугите e 12 месеца.
Очаквана начална дата на стартиране предоставянето на услугите – 01.08.2021
г.
При
кандидатстване
желаещите
интегрирани
здравно
–
социални
задължителни документи:

да
ползват почасови
услуги,
представят

мобилни
следните

1. Заявление (по образец);
2. Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на
кандидата;
3. Декларация за съгласие за обработка на личните данни (по образец);
Заявления ще се приемат от 14.06.2021 г. до 25.06.2021 г. вкл, всеки
работен ден от 09:00 – 11:00, 14:00 – 16:00 ч. в сградата на Общинска
администрация - Баните, ул. Стефан Стамболов 3, ет.3, стая 303
Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидатите
могат да получат:
 в сградата на Община Баните, с. Баните, ул. Стефан Стамболов № 3,
„Център за административно обслужване на община Баните“ ;
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в сградата на Община Баните, с. Баните, ул. Стефан Стамболов № 3 – ет. 3,
стая 303;
документите са достъпни и на интернет страницата на Община Баните.
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СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с изпълнението на Проект „Патронажна грижа + в община
Баните”, Договор № BG05M9OP001-6.002-0140-C01, финансиран от Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд, Община Баните обявява работно място за
„Психолог“ на граждански договор.
Услугите се предоставят по местоживеенето на одобрените потребители.
Продължителността на предоставяне на услугите e 12 месеца.
Очаквана начална дата на стартиране – 01.08.2021 г.
При кандидатстване желаещите да
интегрирани
здравно
–
социални
задължителни документи:

предоставят почасови
услуги,
представят

мобилни
следните

6. Заявление (по образец);
7. Автобиография;
8. Декларация за съгласие за обработка на личните данни (по образец);
9. Копие на документи за завършено образование;
10. Копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения,
сертификати за преминати обучения и др./- при наличието на такива;
Заявления ще се приемат от 28.06.2021 г. всеки работен ден от 09:00 –
11:00, 14:00 – 16:00 ч. в сградата на Общинска администрация - Баните, ул.
Стефан Стамболов 3, ет.3, стая 303
Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидатите
могат да получат:




в сградата на Община Баните, с. Баните, ул. Стефан Стамболов № 3,
„Център за административно обслужване на община Баните“ ;
в сградата на Община Баните, с. Баните, ул. Стефан Стамболов № 3 – ет. 3,
стая 303;
документите са достъпни и на интернет страницата на Община Баните.
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На 01.06.2021 г. стартира предоставянето на услугите по Проект №
BG05M9OP001-6.002-0140-C01 „Патронажна грижа + в община Баните ", по
процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Стойността на Проекта е 86 075,00 лв.
Със срок на изпълнение от 01.06.2021 г. до 01.08.2022 г.
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.
Дейност 1 - „Патронажна грижа“ - включва предоставяне на интегрирани
здравно-социални услуги; 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) и
медицинска услуга на минимум 26 потребители в общината от специално нает и
обучен за целта персонал.
Допустима целева група са:
-

хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване,
лица над 54 г.,

-

други уязвими групи, вкл. лица, поставени под карантина.

Назначени са общо 7 домашни санитари, и 1 медицински специалист, които
предоставят на потребителите интегрирана здравно-социална услуга, която
включва комплексното извършване на горепосочените дейности при един
потребител, сумарно до 2 часа дневно и ще се предоставя за период от 12
(дванадесет) месеца.
Потребителите получават услугата в техните домове за да ги подпомогнат в
ежедневните им дейности, съобразно индивидуалните потребности на всеки един
от тях.
Дейност 2 – „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от
държавата дейности“ – реализират се мерки за ограничаване на
разпространението на коронавирусната инфекция в процеса на предоставяне на
социалните услуги в Център за социална рехабилитация и интеграция делегирана от държавата дейност.
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По това направление са наети 2 лица на трудови договори, които са пряко
ангажирани с въвеждане и изпълнение на мерки за дезинфекция на сградния
фонд на социалната услуга в ЦСРИ.
Осигурени са ЛПС, извършва се дезинфекция на сградния фонд на социалната
услуга.
Персоналът и потребителите на услугите ще бъдат тествани при нужда за COVID19.
Двете дейности по Проекта – „Патронажна грижа“ и „Превенция на COVID-19 в
социалните услуги, делегирани от държавата дейности“ – са с продължителност от
12 (дванадесет) месеца.
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През месец август 2021 стартира изпълнението на дейностите по
BG05M9OP001-6.002-0140-C01 „Патронажна грижа + в община Баните ", по
процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Осигурява се подкрепа, чрез предоставяне на почасови мобилни
интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда на хора с
увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54
г., други уязвими групи, вкл. лица, поставени под карантина.
От стартирането на проекта 53 потребители от общината са получили
мобилни интегрирани здравно-социални услуги и 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).
Предоставяните услуги са безплатни за потребителите.
Услугите се предоставят от 7 домашни помощника и 1 медицинско
лице, които преминаха обучение преди стартиране изпълнението на
дейностите.
В рамките на обучението, наетият персонал се запозна с целите и
дейностите по проекта, правилното оформяне на отчетните форми,
методиката за предоставяне на патронажни грижи по домовете на
възрастните хора и хора с увреждания, за да може чрез изпълнението на
проектните дейности да бъде осигурена спокойна и безопасна работна среда,
както за персонала, така и за потребителите на социалните услуги.
Изпълнението на дейностите по проекта подобрява достъпа и услугите
в общността за хора, които поради различни ограничения от здравословен
характер, са изключени от социалния живот и са изложени на риск от
заразяване с COVID-19.
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През месец август 2021 стартира изпълнението на дейностите по
BG05M9OP001-6.002-0140-C01 „Патронажна грижа + в община Баните ", по
процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Вече трети месец се осигурява подкрепа, чрез предоставяне на почасови
мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда на хора с
увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54
г., други уязвими групи, вкл. лица, поставени под карантина.
От стартирането на проекта 53 потребители от общината са получили
мобилни интегрирани здравно-социални услуги и 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).
Предоставяните услуги са безплатни за потребителите.
Услугите се предоставят от 7 домашни помощника и 1 медицинско
лице, които преминаха обучение преди стартиране изпълнението на
дейностите.
В рамките на обучението, наетият персонал се запозна с целите и
дейностите по проекта, правилното оформяне на отчетните форми,
методиката за предоставяне на патронажни грижи по домовете на
възрастните хора и хора с увреждания, за да може чрез изпълнението на
проектните дейности да бъде осигурена спокойна и безопасна работна среда,
както за персонала, така и за потребителите на социалните услуги.
Изпълнението на дейностите по проекта подобрява достъпа и услугите
в общността за хора, които поради различни ограничения от здравословен
характер, са изключени от социалния живот и са изложени на риск от
заразяване с COVID-19.
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И през месец декември продължава изпълнението на дейностите
по BG05M9OP001-6.002-0140-C01 „Патронажна грижа + в община Баните",
по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Осигурява се подкрепа, чрез предоставяне на почасови мобилни
интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда на хора с
увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54
г., други уязвими групи, вкл. лица, поставени под карантина.
Услугите се предоставят от 7 домашни помощника и 1 медицинско
лице, които преминаха обучение преди стартиране изпълнението на
дейностите.
В рамките на обучението, наетият персонал се запозна с целите и
дейностите по проекта, правилното оформяне на отчетните форми,
методиката за предоставяне на патронажни грижи по домовете на
възрастните хора и хора с увреждания, за да може чрез изпълнението на
проектните дейности да бъде осигурена спокойна и безопасна работна среда,
както за персонала, така и за потребителите на социалните услуги.
Изпълнението на дейностите по проекта подобрява достъпа и услугите
в общността за хора, които поради различни ограничения от здравословен
характер, са изключени от социалния живот и са изложени на риск от
заразяване с COVID-19.
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И през месец януари продължава изпълнението на дейностите
по BG05M9OP001-6.002-0140-C01 „Патронажна грижа + в община Баните",
по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
В проекта са включени два вида дейности:
• Патронажна грижа
• Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от
държавата дейности.
Патронажната грижа дава възможност на лица с увреждания и
възрастни хора над 54 години, в невъзможност за самообслужване, да се
възползват от почасови интегрирани здравно-социални услуги. Допълващата
дейност се състои от доставка на хранителни продукти и лекарства,
заплащане на битови сметки и извършване на административни услуги (със
средства на потребителите). Услугите се предоставят от 7 домашни
помощника и 1 медицинско лице.
Втората дейност по проекта – „Превенция на COVID-19 в социалните
услуги, делегирани от държавата дейности“ се предоставя в Център за
социална рехабилитация и интеграция.
Изпълнението на дейностите по проекта подобрява достъпа и услугите
в общността за хора, които поради различни ограничения от здравословен
характер, са изключени от социалния живот и са изложени на риск от
заразяване с COVID-19.
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ОБЩИНА БАНИТЕ
Административен договор
BG05M9OP001-6.002-0140-C01
„Патронажна грижа +община Баните“

През месец февруари продължава изпълнението на дейностите
по BG05M9OP001-6.002-0140-C01 „Патронажна грижа + в община Баните",
по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
В проекта са включени два вида дейности:
• Патронажна грижа
• Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от
държавата дейности.
Патронажната грижа дава възможност на лица с увреждания и
възрастни хора над 54 години, в невъзможност за самообслужване, да се
възползват от почасови интегрирани здравно-социални услуги. Допълващата
дейност се състои от доставка на хранителни продукти и лекарства,
заплащане на битови сметки и извършване на административни услуги (със
средства на потребителите). Услугите се предоставят от 7 домашни
помощника и 1 медицинско лице.
Втората дейност по проекта – „Превенция на COVID-19 в социалните
услуги, делегирани от държавата дейности“ се предоставя в Център за
социална рехабилитация и интеграция.
Изпълнението на дейностите по проекта подобрява достъпа и услугите
в общността за хора, които поради различни ограничения от здравословен
характер, са изключени от социалния живот и са изложени на риск от
заразяване с COVID-19.
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ОБЩИНА БАНИТЕ
Административен договор
BG05M9OP001-6.002-0140-C01
„Патронажна грижа +община Баните“

През месец март продължава изпълнението на дейностите
по BG05M9OP001-6.002-0140-C01 „Патронажна грижа + в община Баните",
по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
В проекта са включени два вида дейности:
• Патронажна грижа
• Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от
държавата дейности.
Патронажната грижа дава възможност на лица с увреждания и
възрастни хора над 54 години, в невъзможност за самообслужване, да се
възползват от почасови интегрирани здравно-социални услуги. Допълващата
дейност се състои от доставка на хранителни продукти и лекарства,
заплащане на битови сметки и извършване на административни услуги (със
средства на потребителите). Услугите се предоставят от 7 домашни
помощника и 1 медицинско лице.
Втората дейност по проекта – „Превенция на COVID-19 в социалните
услуги, делегирани от държавата дейности“ се предоставя в Център за
социална рехабилитация и интеграция.
Изпълнението на дейностите по проекта подобрява достъпа и услугите
в общността за хора, които поради различни ограничения от здравословен
характер, са изключени от социалния живот и са изложени на риск от
заразяване с COVID-19.
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През месец април продължава изпълнението на дейностите
по BG05M9OP001-6.002-0140-C01 „Патронажна грижа + в община
Баните", по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020,
процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
В проекта са включени два вида дейности:
• Патронажна грижа
• Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от
държавата дейности.
Патронажната грижа дава възможност на лица с увреждания и
възрастни хора над 54 години, в невъзможност за самообслужване, да се
възползват от почасови интегрирани здравно-социални услуги.
Допълващата дейност се състои от доставка на хранителни продукти и
лекарства, заплащане на битови сметки и извършване на административни
услуги (със средства на потребителите). Услугите се предоставят от 7
домашни помощника и 1 медицинско лице.
Втората дейност по проекта – „Превенция на COVID-19 в
социалните услуги, делегирани от държавата дейности“ се предоставя в
Център за социална рехабилитация и интеграция.
Изпълнението на дейностите по проекта подобрява достъпа и
услугите в общността за хора, които поради различни ограничения от
здравословен характер, са изключени от социалния живот и са изложени
на риск от заразяване с COVID-19.
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ОБЩИНА БАНИТЕ
Административен договор
BG05M9OP001-6.002-0140-C01
„Патронажна грижа + в община Баните“

Десет месеца успешно се предоставя услугата „Патронажна грижа + в
община Баните" по Договор BG05M9OP001-6.002-0140-C01, по процедура
BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
В проекта са включени два вида дейности:
• Патронажна грижа
• Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от
държавата дейности.
Патронажната грижа дава възможност на лица с увреждания и
възрастни хора над 54 години, в невъзможност за самообслужване, да се
възползват от почасови интегрирани здравно-социални услуги. Допълващата
дейност се състои от доставка на хранителни продукти и лекарства,
заплащане на битови сметки и извършване на административни услуги (със
средства на потребителите). Услугите се предоставят от 7 домашни
помощника и 1 медицинско лице.
До момента са обхванати 55 потребителя. Услугите се предоставят от:
7 лица Домашен помощник“, 1 медицински специалист :“Медицинска
сестра“ и 1 психолог.
Втората дейност по проекта – „Превенция на COVID-19 в социалните
услуги, делегирани от държавата дейности“ се предоставя в Център за
социална рехабилитация и интеграция.
Изпълнението на дейностите по проекта подобрява достъпа и услугите
в общността за хора, които поради различни ограничения от здравословен
характер, са изключени от социалния живот и са изложени на риск от
заразяване с COVID-19.
Горещ телефон – 03025/ 22 20 за заявяване необходимост от
закупуване и доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа
необходимост на лица поставени под картина
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През месец юни продължава изпълнението на дейностите
по BG05M9OP001-6.002-0140-C01 „Патронажна грижа + в община
Баните", по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020,
процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
В проекта са включени два вида дейности:
• Патронажна грижа
• Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от
държавата дейности.
Патронажната грижа дава възможност на лица с увреждания и
възрастни хора над 54 години, в невъзможност за самообслужване, да се
възползват от почасови интегрирани здравно-социални услуги.
Допълващата дейност се състои от доставка на хранителни продукти и
лекарства, заплащане на битови сметки и извършване на административни
услуги (със средства на потребителите).
До момента са обхванати 55 потребителя. Услугите се предоставят
от: 7 лица „Домашен помощник“, 1 медицински специалист (медицинска
сестра) и 1 психолог.
Втората дейност по проекта - „Превенция на COVID-19 в социалните
услуги, делегирани от държавата дейности“ се предоставя в Център за
социална рехабилитация и интеграция.
Изпълнението на дейностите по проекта подобрява достъпа и
услугите в общността за хора, които поради различни ограничения от
здравословен характер, са изключени от социалния живот и са изложени
на риск от заразяване с COVID-19.
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На 13 юли 2022 година беше подписано допълнително споразумение между
Община Баните и Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“, с което проектът е продължен за още 6 месеца – до края на януари
2023 година.
За тази цел Общината ще получи допълнителна безвъзмездна финансова помощ
в размер на 43 037,51 лв.
И занапред дейностите ще се изпълняват в две направления.
По Направление едно – „Патронажна грижа“, фокусът е върху предоставяне на
помощ за хора в напреднала възраст в тяхната домашна среда. Услугите за
потребителите се осъществяват по график от: домашни помощници, медицинска сестра
и психолог. Патронажната грижа се предоставя на минимум 55 лица и включва
медицински услуги, помощ в дома, психологическа подкрепа, доставка на продукти от
първа необходимост, включително и лекарства (закупени със средства на
потребителите), заплащане на битови сметки и други.
От такава подкрепа се възползват лица, попадащи в обхвата на следните целеви
групи:
хора над 54 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване; хора
с увреждания и техните семейства; възрастни в риск, които в ситуацията на пандемия
са дефинирани като лица в зависимост от грижа поради увреждане, неподвижност или
за водене на независим и самостоятелен живот; лице или член на семейството му е
поставено под карантина във връзка с COVID-19; самотен родител с дете/деца до 12
години, в невъзможност да остави децата си сами.
В рамките на Направление 2 – „Превенция на COVID-19 в социалните услуги,
делегирани от държавата дейности“, също ще продължат досегашните дейности,
включващи осигуряване на лични предпазни средства на персонала; мерки за
дезинфекция на сградния фонд; тестване на персонала и на потребителите на
социалната услуга; осигуряване на компютърна техника с цел адаптиране и
приспособяване на средата на социалната услуга, в контекста на въведените
ограничения в резултат от епидемичната обстановка и осигуряване на възможности за
тяхното предоставяне дистанционно (онлайн консултиране).
Горещ телефон – 03025/ 22 20 за заявяване необходимост от закупуване и
доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост на лица
поставени под картина.
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ОБЩИНА БАНИТЕ
Административен договор
BG05M9OP001-6.004-0169-C01
„Патронажна грижа + в община Баните“

На 13 юли 2022 година беше подписано допълнително споразумение
между Община Баните и Управляващия орган на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси “, с което проектът „ Патронажна грижа + в
Община Баните“ е продължен за още 6 месеца.
Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.004-0169C01 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №
BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа + - Компонент 2“ е за срок от
01.08.2022 г. до 02.02.2023 г.
Общината ще получи допълнителна безвъзмездна финансова помощ в размер
на 43 037,51 лв.
Дейностите ще се изпълняват в две направления.
По Направление 1 – „Патронажна грижа“, фокусът е върху предоставяне
на помощ за хора в напреднала възраст в тяхната домашна среда. Услугите за
потребителите се осъществяват по график от: домашни помощници,
медицинска сестра и психолог. Патронажната грижа се предоставя на
минимум 55 лица и включва медицински услуги, помощ в дома,
психологическа подкрепа, доставка на продукти от първа необходимост,
включително и лекарства (закупени със средства на потребителите),
заплащане
на
битови
сметки
и
др.
От такава подкрепа се възползват лица, попадащи в обхвата на следните
целеви групи:
хора над 54 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
хора с увреждания и техните семейства; възрастни в риск, които в ситуацията
на пандемия са дефинирани като лица в зависимост от грижа поради
увреждане, неподвижност или за водене на независим и самостоятелен живот;
лице или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с
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COVID-19; самотен родител с дете/деца до 12 години, в невъзможност да
остави децата си сами.
Към 01.08.2022 г. потребителите на услугите по Направление 1 са: 39 лица
От които:
16 лица са потребители на социално-здравна услуга;
1 лице е потребител на социалната услуга – домашен помощник;
22 лица са потребители на услугата - Доставка на храна, хранителни продукти
и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства заплащане на битови
сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги.
По проекта има назначени 6 домашни помощника, 1 медицински специалист
и 1 Психолог.
Към м. август 2022 г. има свободно място за Домашен помощник на
трудов договор на непълно работно време 4 часа.
При кандидатстване желаещите да предоставят почасови мобилни
интегрирани социални услуги, представят следните задължителни
документи:
1.
2.
3.
4.
5.

Заявление (по образец);
Автобиография;
Декларация за съгласие за обработка на личните данни (по образец);
Копие на документи за завършено образование;
Копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения,
сертификати за преминати обучения и др./- при наличието на такива;

Община Баните набира желаещи да ползват почасови мобилни
интегрирани здравно – социални услуги.
Услугите
потребители.

се

предоставят

по

местоживеенето

на

одобрените

Кандидатите, които могат да ползват услугите по настоящата схема за
безвъзмездна финансова помощ, съфинансирана от Европейския социален
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фонд, следва да бъдат от кръга на лицата, попадащи в обхвата на целевите
групи по проекта:
1. Лица с увреждания;
2. Лица над 54 години с ограничения или в невъзможност за
самообслужване.
3. Лица поставени под карантина във връзка с COVID - 19.
Продължителността на предоставяне на услугите e 6 месеца.
Очаквана начална дата на стартиране предоставянето на услугите –
01.08.2022 г.
При кандидатстване желаещите да ползват почасови мобилни
интегрирани здравно – социални услуги, представят следните
задължителни документи:
1. Заявление (по образец);
2. Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на
кандидата;
3. Декларация за съгласие за обработка на личните данни (по образец);
Заявления ще се приемат всеки работен ден от 09:00 – 11:00, 14:00 –
16:00 ч. в сградата на Общинска администрация - Баните, ул. Стефан
Стамболов 3, ет.3, стая 303.
Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени,
кандидатите могат да получат:
 в сградата на Община Баните, с. Баните, ул. Стефан Стамболов № 3,
„Център за административно обслужване на община Баните“ ;
 в сградата на Община Баните, с. Баните, ул. Стефан Стамболов № 3 –
ет. 3, стая 303;
 документите са достъпни и на интернет страницата на Община Баните.
___________________________________________________________________________________
www.eufunds.bg
Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.002-0140-C01 по процедура №
BG05M9OP001-6.002 "Патронажна грижа +" и Проект № BG05M9OP001-6.004-0169-C01 по процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа + Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от
Европейски съюз чрез Европейски социален фонд.

ОБЩИНА БАНИТЕ
Административен договор
BG05M9OP001-6.004-0169-C01
„Патронажна грижа + в община Баните“

В рамките на Направление 2 – „Превенция на COVID-19 в социалните
услуги, делегирани от държавата дейности“, също ще продължат досегашните
дейности, включващи осигуряване на лични предпазни средства на
персонала; мерки за дезинфекция на сградния фонд; тестване на персонала и
на потребителите на социалната услуга; осигуряване на компютърна техника
с цел адаптиране и приспособяване на средата на социалната услуга, в
контекста на въведените ограничения в резултат от епидемичната обстановка
и осигуряване на възможности за тяхното предоставяне дистанционно
(онлайн консултиране).
Горещ телефон – 03025/ 22 20 за заявяване необходимост от закупуване и
доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост
на лица поставени под картина
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През месец септември продължава изпълнението на дейностите по
BG05M9OP001-6.004-0169-C01 „Патронажна грижа + в община Баните", по процедура
BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа + Компонент 2“, по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ.
В проекта са включени два вида дейности:
• Патронажна грижа
• Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата
дейности.
По Направление едно – „Патронажна грижа“, фокусът е върху предоставяне на
помощ за хора в напреднала възраст в тяхната домашна среда. Услугите за
потребителите се осъществяват по график от: домашни помощници, медицинска сестра
и психолог. Патронажната грижа се предоставя на минимум 55 лица и включва
медицински услуги, помощ в дома, психологическа подкрепа, доставка на продукти от
първа необходимост, включително и лекарства (закупени със средства на
потребителите), заплащане на битови сметки и други.
От такава подкрепа се възползват лица, попадащи в обхвата на следните целеви
групи:
хора над 54 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване; хора
с увреждания и техните семейства; възрастни в риск, които в ситуацията на пандемия
са дефинирани като лица в зависимост от грижа поради увреждане, неподвижност или
за водене на независим и самостоятелен живот; лице или член на семейството му е
поставено под карантина във връзка с COVID-19; самотен родител с дете/деца до 12
години, в невъзможност да остави децата си сами.
В рамките на Направление 2 – „Превенция на COVID-19 в социалните услуги,
делегирани от държавата дейности“, също ще продължат досегашните дейности,
включващи осигуряване на лични предпазни средства на персонала; мерки за
дезинфекция на сградния фонд; тестване на персонала и на потребителите на
социалната услуга; осигуряване на компютърна техника с цел адаптиране и
приспособяване на средата на социалната услуга, в контекста на въведените
ограничения в резултат от епидемичната обстановка и осигуряване на възможности за
тяхното предоставяне дистанционно (онлайн консултиране).
Горещ телефон – 03025/ 22 20 за заявяване необходимост от закупуване и
доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост на лица
поставени под картина.
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В община Баните година и два месеца успешно се предоставя услугата
„Патронажна грижа + в община Баните" по Договор BG05M9OP001-6.0040169-C01 C01 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ № BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа + - Компонент 2“ по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.,
съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд.
В проекта са включени два вида дейности:
• Патронажна грижа
• Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от
държавата дейности.
Патронажната грижа дава възможност на лица с увреждания и
възрастни хора над 54 години, в невъзможност за самообслужване, да се
възползват от почасови интегрирани здравно-социални услуги. Допълващата
дейност се състои от доставка на хранителни продукти и лекарства,
заплащане на битови сметки и извършване на административни услуги (със
средства на потребителите). Услугите се предоставят от 7 домашни
помощника, 1 медицинско лице и Психолог.
До момента са обхванати 45 потребителя. Услугите се предоставят от:
7 лица Домашен помощник“, 1 медицински специалист :“Медицинска
сестра“ и 1 психолог.
Втората дейност по проекта – „Превенция на COVID-19 в социалните
услуги, делегирани от държавата дейности“ се предоставя в Център за
социална рехабилитация и интеграция.
Изпълнението на дейностите по проекта подобрява достъпа и услугите
в общността за хора, които поради различни ограничения от здравословен
характер, са изключени от социалния живот и са изложени на риск от
заразяване с COVID-19.
Горещ телефон – 03025/ 22 20 за заявяване необходимост от
закупуване и доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа
необходимост на лица поставени под картина.
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В община Баните година и три месеца успешно се предоставя
услугата „Патронажна грижа + в община Баните" по Договор
BG05M9OP001-6.004-0169-C01 по процедура за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.004 „Патронажна
грижа + - Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски съюз чрез
Европейски социален фонд.
В проекта са включени два вида дейности:
• Патронажна грижа
• Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от
държавата дейности.
Патронажната грижа дава възможност на лица с увреждания и
възрастни хора над 54 години, в невъзможност за самообслужване, да се
възползват от почасови интегрирани здравно-социални услуги.
Допълващата дейност се състои от доставка на хранителни продукти и
лекарства, заплащане на битови сметки и извършване на административни
услуги (със средства на потребителите). Услугите се предоставят от 7
домашни помощника, 1 медицинско лице и Психолог. До момента са
обхванати 45 потребителя.
Втората дейност по проекта – „Превенция на COVID-19 в
социалните услуги, делегирани от държавата дейности“ се предоставя в
Център за социална рехабилитация и интеграция.
Изпълнението на дейностите по проекта подобрява достъпа и
услугите в общността за хора, които поради различни ограничения от
здравословен характер, са изключени от социалния живот и са изложени на
риск от заразяване с COVID-19. Горещ телефон – 03025/ 22 20 за заявяване
необходимост от закупуване и доставка на храна, хранителни продукти и
продукти от първа необходимост на лица поставени под картина.
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В община Баните през месец декември продължава успешното
предоставяне на услугата „Патронажна грижа + в община Баните" по
Договор BG05M9OP001-6.004-0169-C01 по процедура за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.004 „Патронажна
грижа + - Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски съюз чрез
Европейски социален фонд.
В проекта са включени два вида дейности:
• Патронажна грижа
• Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от
държавата дейности.
Патронажната грижа дава възможност на лица с увреждания и
възрастни хора над 54 години, в невъзможност за самообслужване, да се
възползват от почасови интегрирани здравно-социални услуги.
Допълващата дейност се състои от доставка на хранителни продукти и
лекарства, заплащане на битови сметки и извършване на административни
услуги (със средства на потребителите). Услугите се предоставят от 7
домашни помощника, 1 медицинско лице и Психолог. До момента са
обхванати 45 потребителя.
Втората дейност по проекта – „Превенция на COVID-19 в
социалните услуги, делегирани от държавата дейности“ се предоставя в
Център за социална рехабилитация и интеграция.
Изпълнението на дейностите по проекта подобрява достъпа и
услугите в общността за хора, които поради различни ограничения от
здравословен характер, са изключени от социалния живот и са изложени на
риск от заразяване с COVID-19. Горещ телефон – 03025/ 22 20 за заявяване
необходимост от закупуване и доставка на храна, хранителни продукти и
продукти от първа необходимост на лица поставени под картина.
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