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ИНФОРМАЦИЯ ПРОЕКТ 

 

Договор № BG05M9OP001-2.101-0184-M001 

Име на бенефициента:  -  Община Антон 

Наименование на проекта: - „Патронажна грижа за възрастни хора, лица с увреждания и самотни родители в община 

Антон” BG05M9OP001-2.101 

Наименование на процедурата: - “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”  

Финансиращ орган: МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

Срок на договора: 31.12.2020 година 

Период на изпълнение на договора: 16.03.2020 г.   –  31.12.2020  година 

Стойност на  проект: -  14 715,00 лева 

Европейско финансиране – 12 507,75 лева 

Национално финансиране  - 2 207,25 лева  

Включени лица: - 9 броя 

Място на изпълнение: Територията на Община Антон 

Целеви групи по проекта са: Проектното предложение „Патронажна грижа за възрастни хора, лица с увреждания и 

самотни родители в община Антон” цели да отговори на непосредствените и неотложни потребности на специфична уязвима 

група от населението на община Антон. Основна цел: Подобряване качеството на живот, превенция на социалната изолация 

и възможност за социално включване на възрастни хора, лица с увреждания и самотни майка на територията на община 

Антон, застрашени в най-голяма степен от COVID-19, чрез индивидуална грижа и осигуряване на мрежа от услуги за 

преодоляване на последиците от корона вирус.  

Специфични цели:  

 Предоставяне на патронажна грижа в домашна среда на застрашените в най-голяма степен от COVID-19 лица за 

преодоляване последиците от коронавируса.  

 Изграждане на капацитет за предоставяне на адекватна и своевременна патронажна грижа. 

Дейности по проекта:  Настоящият проект  предоставя патронажна грижа за специфична група от хора, живеещи на 

територията на община Антон, в социална изолация поради извънредно наложените мерки,вързани с пандемичен взрив на 

заболяването от вируса COVID-19. Той е насочен към конкретна целева група: възрастни хора над 65 г. с ограничения/в 

невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и техните семейства, самотни родители на деца до 12 години, които са 

в невъзможност да оставят децата си сами. Целева група на проекта са 9 човека. Създаден екип, който предоставя 

комплексна грижа и подкрепа, с цел подобряване качеството на живот, възможност за социално включване и за 

преодоляване последиците от коронавирус.Екипът  работи на терен в дома на потребителите, предоставяйки следните 
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услуги: доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, лекарства и лекарствени материали, 

закупени със средства на потребителите, заплащане на битови сметки, получаване на неотложни административни услуги 

(със средства на потребителите). Екипът  има възможност да договаря допълнителна подкрепа, съобразно възникналите 

индивидуални и специфични неотложни потребности.При хипотеза на регистрирани и поставени под карантина лице/ца или 

член на семейството, живеещи на територията на общината, екипът ще окаже нужното съдействие. Дейностите по 

проектното предложение  се администрират в сградата на община Антон.  Проектното предложение  е с продължителност на 

изпълнение 10 месеца. Настоящият проект и планираните в него дейности са в синхрон с политиките, касаещи подобряване 

на качеството на живот и насърчаване на социалното включване на уязвими групи хора в социална изолация,застрашени в 

най-голяма степен от COVID-19 на територията на община Антон,чрез осигуряване на мрежа от услуги. 


