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Проект BG05M9OP001-2.040-0033 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания от Община Смолян“, 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Процедура чрез директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – 

Компонент 2” 

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 

 

 

Над 100 потребители вече ползват в дома си почасови мобилни интегрирани здравно-социални 

услуги по Проект BG05M9OP001-2.040-0033 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания от Община Смолян“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

2014-2020 Компонент 2”. 

За ползване на услугите кандидатстваха над 160 нуждаещи се възрастни и хора с увреждания 

от града и съставните населени места от общината. 

Програмата стартира с грижа към потребителите от 15 ноември 2019 г. и в периода до 15 

ноември 2020 г. ще  предоставя услуги минимум на 120 възрастни хора и лица с увреждания, 

съобразени със специфичните им индивидуални потребности.  

Потребителите, включени в проекта, са със затруднения, ограничения или невъзможност за 

самообслужване, с увреждания и здравни проблеми, част от тях не само възрастни (навършили 

65 години), но и самотно живеещи хора. 

Със закупуване на лек автомобил към проекта стана възможно предлагането на социални и 

здравни услуги не само във всички квартали на град Смолян, но и в осем селища от общината.  

Грижите се предоставят от екип към Звено за патронажна грижа, който включва домашни 

помощници, медицинска сестра, рехабилитатор, психолог. Всички те са обучени за 

придобиване на специфични знания и умения за предоставяне на качествена грижа на 

възрастни хора и лица с увреждания. Работата им се координира  от диспечер. Включени са 

следните дейности: помощ в дома, медицинска и двигателна рехабилитация, психологическа 

подкрепа и консултиране, които целят подобряване качеството на живот на потребителите и 

помощ за техните семейства. 

Патронажната грижа, като услуга от общ икономически интерес, е в съответствие с методика, 

разработена от Министерство на здравеопазването. Нейното качество и спазването на 

стандартите се следи ежемесечно от екип към РЗИ - Смолян. 

 
 

 

 


