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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Обща цел: Подобряване качеството на живот и разширяване възможностите за социално 
включване на възрастните и хората с увреждания в община Габрово чрез предоставяне на 
патронажни грижи в техните домове. 

Специфични цели: 

- подобряване качеството на живот на потребители чрез предоставяне на специфични 
социално-здравни услуги, съответстващи на потребностите; 
- създаване на модел за предоставяне на патронажни грижи на възрастни и хора с 
увреждания; 
- изграждане на капацитет за предоставяне на качествени патронажни грижи. 

Целеви групи по проекта са: 

- възрастни хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване; 
-   хора с увреждания и техните семейства; 
-     служители на организации и институции, ангажирани с процесите на ДЕИ/служители на 
доставчици на социални и здравни услуги. 

Основни дейности: 

1. Осигуряване на условия за предоставяне на услугата „Патронажна грижа“. 
2. Регламентиране и обезпечаване реалното предоставяне на услугата „Патронажна грижа“. 
3. Предоставяне на социално-здравната услуга „Патронажна грижа“. 
 
Изпълнението на проекта е 18 месеца, като се стартира с дейности, свързани с осигуряване на 

условия за предоставяне на услугата, включително обучения на персонала, регламентиране на 

услугата за предоставяне в община Габрово, избор на външни изпълнители и др. 

Предоставянето на социално-здравната услуга „Патронажна грижа“ ще се осъществи за период 

от 12 месеца и ще отговори на нуждите на 224 потребители. 

Чрез проекта ще се създадат подходящи условия за предоставяне на услугата „Патронажна 

грижа“ в община Габрово. За нуждите на дейността е обособено специално помещение 

(общинска собственост), в което специалистите, ангажирани с осигуряване на здравно-социални 

грижи за нуждаещите се лица, ще могат да организират, координират и съгласуват 

изпълнението. Там ще се приемат заявления, ще се провеждат срещи на екипа за управление 

на проекта с лицата, ангажирани с предоставянето на услугата, работни срещи на самия екип и 

срещи с лица, потенциални потребители на услуга и/или техни близки/лица, които ги 

представляват. Помещението вече е оборудвано с компютърна и копирна техника, шкафове 

за съхранение на документацията, свързана с изпълнението на проекта и с предоставянето на 

здравно-социалната услуга. 
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За предоставянето на услугата „Патронажна грижа“ ще бъде закупен автомобил. Средството е 

от изключителна важност за осигуряване на равнодостъпност на всички нуждаещи се лица, 

живеещи на територията на община Габрово. 

Предоставянето на услугата ще се осъществява в домовете на потребителите за период от 12 

месеца по график, изготвен от „Регионален хоспис“ ЕООД – доставчик на услугата, и съобразно 

изготвените оценки на потребностите на всеки потребител. Лицата, предоставящи услугата 

„Патронажна грижа“, ще бъдат подпомагани и наблюдавани от външен специалист, който е 

провел началното обучение за придобиване на умения за предоставяне на услугата. 

Изготвените оценки за нуждите на потребителите при необходимост ще подлежат на 

актуализация в процеса на предоставянето. Така ще се преценят настъпилите промени, 

необходимите грижи и нуждата от включване на съответните специалисти. Също ще се направи 

оценка на постигнатото, на качеството на предоставяната грижа и ефекта от нея, за да се 

адаптира тя към специфичните потребности на конкретния потребител за постигане на най-

добър резултат. 

 
Обща стойност на проекта: 531 679.04 лв. 
 
Разходи за предоставяне на здравно-социални услуги: 451 584.00 лв. 
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