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ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТАРТИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ 

  Проект BG05M9OP001-2.040-0049 "С грижа за възрастните хора и лица с увреждания в 

община Кирково"” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., 

приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“по процедура 

BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – Компонент 2 

в община Кирково   съгласно Административен договор BG05M9OP001-2.040-0049 -С01 по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез 

ЕСФ 

  Кратко описание на проекта:  

Проекта "С грижа за възрастните хора и лица с увреждания в община Кирково" ще 

подобри качеството на живот на възрастните хора и лицата с увреждания, чрез предоставяне на 

почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове, насочени към 

ефективно упражняване правото им на независим живот и социално включване. Предвидено е да 

бъде извършен обстоен анализ и оценка на нуждите на всеки кандидат потребител (социални и 

здравни). На територията на община Кирково ще се предоставят интегрирани здравно-социални 

услуги от домашни санитари и специализиран персонал за предоставяне на здравните услуги, 

като за тези лица ще бъде осигурена заетост в рамките на 12 месеца. Предоставянето на услугите 

ще се осъществява въз основа на идентифицираните нужди и специфични потребности на 

представителите на целевата група и индивидуалната социална оценка, на всеки един от тях. В 

рамките на проекта са предвидени обучение и супервизия на персонала. Проектът ще спомогне 

за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване чрез предоставянето на 

мобилни интегрирани здравно-социални услуги и разкриване на нови работни места. 

Цели на проекта: 

Проекта "С грижа за възрастните хора и лица с увреждания в община Кирково", 

разработен от община Кирково е насочен към разширяване на възможностите за подобряване на 

качеството на живот и 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. Специфични цели са: - да се изгради модел за 

патронажни грижи на територията на община Кирково за възрастни хора и лица с увреждания, 

чрез предоставяне на качествени мобилни, интегрирани здравно-социални услуги в домашна 

среда; - създаване на условия за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора 
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в живота на местната общност; - развитие на мобилни интегрирани здравно-социални услуги въз 

основа на модернизиране на социалната политика на община Кирково; - ангажиране на 

обществеността и съпричаността им към проблемите на хората с увреждания, хората над 65 

години с ограничения или в невъзможност за самообслужване. 

Дейности: 

1. Приемане на заявления и подбор на целевата група за участие в дейностите по проекта 

2. Приемане на заявления за подбор и подбор на мобилния екип, който ще предоставя 

мобилната интегрирана социално-здравна услуга и избор на координатор за управление на 

услугата 

3. Ремонт, обзавеждане и оборудване на подходящо помещение и закупуване на транспортно 

средство за извършване на мобилната услуга. 

4. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги, 

психологическа подкрепа и консултиране за нуждаещи се лица с увреждания и техните 

членове на семействата и възрастни хора на територията на община Кирково 

5. Супервизия на персонала за предоставяне на интегрираните здравно-социални услуги= 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА КИРКОВО:. …………………………………….. 

             ШИНАСИ СЮЛЕЙМАН 

 


