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Административен договор за предоставяне на

грижа + в община Кирково“  с финансовата

съфинансирана

 

Процедура: BG05FMOP001

Проект

Оперативна програма
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА

„ПАТРОНАЖНА

 На 18.05.2022 г. община

0111-C01 за предоставяне

BG05M9OP001-6.002-0032 „

BG05M9OP001-6.004 „Патронажна

”Развитие на човешките 

предоставянето на интегрирано

с цел ограничаване разпространението

19.  

 Удължава се срокът на

здравно-социални услуги в 

месеца, считано от 02.06.202

целевите групи на  територията

среда и се продължава процесът

както и изграждане на алтернативна

 Целта на проекта е да 

грижи за възрастни хора и лица

подкрепа за адаптиране на социалните

във връзка с разпространението

предложение дейности са насочени

предоставяните на целевата 

предоставяне на иновативни 

грижа. 

 От услугите се възползват

целевите групи, не повече от

----------------- www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.004

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 ОБЩИНА КИРКОВО 

ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ 

: BG05FMOP001-6.002 „Патронажна грижа + Компонент

Проект: „Патронажна грижа + в община Кирково“ 

програма ”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 

 

ЗА УДЪЛЖАВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА

ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА КИРКОВО

 

община Кирково сключи Договор № BG05M9OP001

предоставяне на безвъзмездна финансова 

0032 „Патронажна грижа + в община Кирково

Патронажна грижа + Компонент 2“, по Оперативна

ресурси” 2014-2020 г., във връзка

интегрирано-здравни услуги за лица с увреждания

разпространението и преодоляване на последиците

на предоставяне на почасови мобилни

домашна среда. Продължението е 

2 г. до 02.12.2022 г.. Така ще се отговори

територията на общината от предоставяне на

процесът на грижа за възрастните хора и

алтернативна подкрепа в общността. 

 се осигури подкрепа чрез предоставяне

лица с увреждания чрез услуги в домашна

социалните услуги, делегирани от държавата

разпространението на COVID-19. Заложените

насочени, както към постигане на 

 група услуги, така и създаване на

 здравни и социални услуги под формата

възползват и могат да се възползват всички

от два часа дневно в домовете на потребителите
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6.004-0111-C01 проект „Патронажна 

човешките ресурси 2014 -2020“, 

съюз 

 

Компонент 2“ 

2020 г. 

НА ПРОЕКТ 

КИРКОВО“ 

 BG05M9OP001-6.004-

помощ  по Проект 

Кирково“, Процедура: 

Оперативна програма 

връзка с удължаване 

увреждания и лица в риск, 

последиците от COVID-

мобилни интегрирани 

 за период от шест 

отговори на нуждите на 

на услуги в домашна 

и лица с увреждания, 

предоставяне на патронажни 

домашна среда, както и 

държавата дейности 

Заложените в проектното 

високо качество на 

на добри практики за 

формата на патронажна 

всички лица попадащи в 

потребителите.   


