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„Този документ е създаден в рамките на проект BG05M9OP001-

2.040-0052-С02 „Осигуряване на патронажна грижа за възрастни 

хора и лица с увреждания в община Враца“ по процедура BG-

05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания – Компонент 2“, Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2014-2020 година, приоритетна ос 2 „Намаляване 

на бедността и насърчаване на социалното включване“.
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........................................................

........................................................



100 % безвъзмезна финансова помощ по Опера-

тивна програма „Развитие на човешките ресур-

си” 2014-2020 година, приоритетна ос 2 „Намаля-

ване на бедността и насърчаване на социалното 

включване“, процедура BG05M9OP001-2.040 „Па-

тронажна грижа за възрастни хора и лица с ув-

реждания – Компонент 2“.

Проектът отговаря на идентифицирани в общи-

на Враца потребности от социална и здравна 

подкрепа в дома на хора, които поради здраво-

словно състояние и възраст, не са в състояние 

да се справят сами. 

Неговата основна цел е подобряване качест-

вото на живот и възможностите за социално 

включване на възрастни хора и лица с увреж-

дания, чрез осигуряване на почасови мобилни ин-

тегрирани здравно-социални услуги в домашна 

среда. Специфичните цели са улесняване дос-

тъпа до патронажна грижа; намаляване на ри-

ска от зависимост от институционални грижи; 

създаване на нови работни места; повишаване 

на професионалните умения на предоставящи-

те патронажна грижа; надграждане на създа-

дения модел за предоставяне на почасови мо-

билни интегрирани здравно-социални услуги за 

възрастни хора по проект, реализиран от БЧК 

съвместно с МТСП и МЗ. Целеви групи по про-

екта са възрастни хора над 65 г. с ограничения 

или в невъзможност за самообслужване; хора с 

увреждания и техните семейства и служители 

на доставчици на социални и здравни услуги. 

Чрез изпълнението на проекта ще се повиши 

информираността на местната общност от-

носно възможностите на ОП „Развитие на чо-

вешките ресурси” за подкрепа на възрастните 

хора и хората с увреждания.

Стойност на проекта: 

523 131.20 лв.

Европейско финансиране: 

444 661.52 лв.

Национално съфинансиране:   

78 469.68 лв.

 Начало на Проекта: 09.05.2019 г.

 Край на Проекта: 09.11.2020 г.


