
 

Столична община 

 

 

 
Проект BG05M9OP001-6.002-0020-C01 „Патронажна грижа + в община Столична”, процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +”, Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 

 

О Б Я В А  
 

за прием на заявления от лица, нуждаещи се от ползване на услуги по домовете с цел 

превенция разпространението на COVID-19, за набиране на ПОТРЕБИТЕЛИ на социални 

услуги по проект BG05M9OP001-6.002-0020-C01 “Патронажна гарижа + в община 

Столична”, процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”, финансирана от 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 

 

Дейностите, които ще се предоставят са: 

 

- Предоставяне на почасови мобилни здравно-социални услуги за нуждаещи се лица 

от целевите групи по проекта, които се изразяват в: 

- Посещение на личния лекар за вземане на предписани лекарства и закупуването им 

от аптека със средства на потребителите. 

- Пазаруване на хранителни и други стоки необходими за бита със средства на 

потребителите. 

- Поддържане на хигиената в помещенията на потребителите. Текущо почистване, 

подреждане, хигиенизиране на обитаваното от потребителите жилище. 

- Извършване и/или съдействие за дребни битови ремонти (напр.  смяна на 

електрически крушки и др.). 

- Извършване на административни услуги и плащания на битови сметки със средства 

на потребителите. 

- Подкрепа на социалното включване на обслужваните лица като помощ в 

общуването и осъществяване на социални контакти, придружаване при посещения 

на обществени, културни събития. 

 

Патронажната услуга по проект BG05M9OP001-6.002-0020-C01 „Патронажна 

грижа + в община Столична” е интегрирана здравно-социална услуга, която 

включва комплексното извършване на горепосочените дейности при един 

потребител, сумарно до 2 часа дневно. 

            

Целевите групи, които попадат в обхвата на „Патронажната грижа“: 

 

- хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 

г.,  

- и други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, 

лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19 и др. 

-  

Всеки, който иска да се възползва от предоставянето на услугите трябва да попълни 

приложените документи по образец и да ги подаде в районна администрация „Витоша“, 

адрес: гр. София, ул. „Слънце“ № 2, ет. 1, стая 42 

 

За консултации и разяснения може да се свържете и на телефон: 0887002877 

 


