Проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община
Ямбол“
Финансиран от: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.
Стойност: 274 244.00 лв.
Продължителност: 16 месеца (01.07.2019 г. – 01.11.2020 г.)
Описание:
Настоящото проектно предложение е насочено към подобряване качеството на живот и
възможностите за социално включване на 100 лица с увреждания и възрастни хора над 65 г.
в община Ямбол. За целта ще бъдат назначени специалисти за предоставяне на здравносоциални услуги, в т.ч. психолог, медицински сестри, фелдшери, рехабилитатор, санитари.
Основни дейности по проекта:
1. Подбор и наемане на персонал;
2. Обучение и консултиране на персонала, предоставящ социални услуги;
3. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за
нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора;
4. Ремонт на помещението на Звеното за услуги в домашна среда и закупуване на
транспортно средство.
Основна цел:
Подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване в отговор
на комплексните потребности, включително и здравни, на хора с увреждания и хора над 65
г. в невъзможност за самообслужване с цел преодоляването на последиците от социалното
изключване и бедността.
Специфични цели:
- Изграждане на модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания,
включително с хронични заболявания и трайни увреждания;
- Подобряване достъпа до основни социални и здравни услуги и постигане на независимост и
социална интеграция за възрастни и хора с увреждания;
- Създаване на работни места в сектора на социалната икономика, както и осигуряване на
възможност за изграждане на материален и кадрови капацитет за предоставянето на мрежа
от услуги в домашна среда.
Очаквани резултати:





Предоставени интегрирани почасови здравно-социални услуги на 100 потребители;
Повишено качество на предоставяните социални услуги;
Проведено едно въвеждащо и две поддържащи обучения с групови и индивидуални
консултации;
Осигурени подходящи условия за работа на персонала по проекта, предоставящ
услугите.
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