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Обява за прием на потребители на интегрирани здравно-социални услуги 

в домашна среда, които ще се предоставят от Община Айтос 

Във връзка с изпълнение на проект „Патронажна грижа в община Айтос“, съгласно договор за 

безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0070, финансиран по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания", община Айтос обявява прием и подбор на потребители на 

услугата „Патронажна грижа“. 

Патронажната грижа представлява индивидуализирана подкрепа за хора с увреждания и 

възрастни хора чрез предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, до 2 часа 

на ден, от специализиран екип от здравни специалисти и специалисти в областта на социалните 

дейности. 

Основните цели при предоставянето на новите интегрирани здравно-социални услуги са 

свързани с качествено предлагане на мобилни почасови услуги в домашна среда и разширяване обхвата 

на услугите, предоставяни от Община Айтос. Почасовото предоставяне на интегрирани услуги чрез 

патронажна грижа ще подобрят качеството на живот и възможностите за социално включване на хората 

с увреждания и възрастните хора в община Айтос, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна 

среда и изграждане на материален и кадрови капацитет за предоставянето им.  

Целевите групи, които попадат  в обхвата на услугата „Патронажна грижа“ са: 

- лица на възраст над 65 години;  

- лица с валидно експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК;  

- лица с хронични заболявания, нуждаещи се от продължително наблюдение и здравни грижи;  

- лица след оперативна интервенция и след хоспитализация, нуждаещи се от краткосрочно 

наблюдение и здравни грижи и техните семейства.  

 Жителите на Общината, които попадат в гореописаните рискови групи по проекта и желаят да 

получават услугата патронажна грижа, могат да подават документи, като след извършена оценка на 

индивидуалните им потребности и направен подбор, ще могат да получават здравно-социални услуги. 

Необходими документи за кандидатстване: 

• документ за самоличност (за справка) 

• документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за 

справка); 

• декларация за информирано съгласие /по образец/ 

• експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие); 
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• медицински протокол на ЛКК (копие); 

• други медицински документи – етапна епикриза, други актуални епикризи; 

• удостоверение за настойничество/попечителство (копие); 

      �   декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни - образец 

• пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата – 

(когато не се подава лично). 

• други документи…………………………………………………………………………………………… 

Място и срок за подаване на документи:  

 Документите за ползване на услугата „Патронажна грижа“ по проекта могат да се подават всеки 

работен ден от 8:30 ч. до 17.00 ч. в Общински център за социални и здравни услуги, който се намира в 

гр. Айтос, на ул. "Васил Левски" № 5. Приемът на документи започва от 01.10.2019 г. и приключва на 

08.11.2019 г. включително. 

Списък с одобрените кандидат-потребители  ще бъде обявен на видно място в сградата 

Общински център за социални и здравни услуги. 

При стартиране на проектните дейности от 01.12.2019 г. приема на документи на кандидат-

потребители ще бъде отворен до 30.09.2020 г. 

 

За повече информация: тел.: 0558/2-56--30 

 

 


