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Проект " Патронажна грижа + в община Ракитово ", Договор № BG05M9OP001-6.002-0141-C01, 
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,  

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 
 

Община Ракитово 
Проект " Патронажна грижа + в община Ракитово " 

Договор № 05M9OP001-6.002-0141-C01 
 Процедура „BG05M9OP001-6.002 - ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“ 

 
                       

 

 

Напредък на Проект „Патронажна грижа + в община 
Ракитово” за периода 01.07.21г.-31.10.21г. 

 
 
Дейност „Патронажна грижа“ – Постигнати резултати: 
 

- Сформиран е екип за организация и управление на проекта;  
- Популяризирано е  стартирането на дейността, чрез разлепени обяви и плакати, 

публикация на сайта на общината;  
- Извършен подбор на целевата група; 
- Сключени договори с потребителите на територията на община Ракитово за ползване 

на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги с 30 лица; 
- Сключени договори/споразумения към тях, вкл. Длъжностни характеристики с екипа, 

предоставящ почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги /общо 5 лица на 
длъжността “Домашен помощник“ и едно лице на длъжността „Медицински 
специалист“/; 

- В община Ракитово е създаден модел за 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 COVID-19,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 възрастни хора с ограничения или в 
невъзможност за самообслужване и хора с увреждания и техните семейства от община 
Ракитово, въз основа на индивидуалните им социални оценки; 

- 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 соц. включване, при зачитане на правата им, съобразяване с техните 
възможности и специфични потребност; 

- Проведени обучения на домашните помощници, медицинският специалист и 
координатора на Проекта. 

 
Дейност "Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата 
дейности" – Постигнати резултати: 

 
- Извършен подбор на обслужващ персонал в помощ на социалните услуги, делегирани от 

държавата дейности; 
- Сключени договори/споразумения към тях, вкл. Длъжностни характеристики с наетия 

персонал /общо 7 лица на длъжността „Хигиенист“/; 
- Създаден ефективен и работещ механизъм за подсигуряване на базисните потребности и 

запазване достъпа до социални услуги на уязвими лица; 
-  Въведени мерки по опазване здравето, както на ползвателите на социалните услуги 

делегирани от държавата дейности, така и на служителите, които предоставят тези услуги. 
 

 


