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На 01.03.2023 г. стартира проект BG05SFPR002-2.001-0211-C01 

„Грижа в дома в община Девин“, Процедура чрез директно предоставяне  на 

БФП BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ , финансиран от Програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 

Общата цел на проектното предложение е да се осигури подкрепа в домашна 

среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижи в Община Девин.  

Специфичните цели на проектното предложение са:  

- повишаване качеството на живот, насърчаване на социалното включване и 

интегриране в обществото на лицата с увреждания и възрастните хора, зависими от 

грижи в Община Девин 

 - лицата с увреждания и възрастните хора, зависими от грижи в Община 

Девин да получат навременна и професионална подкрепа в зависимост от техните 

индивидуални потребности.  

Реализирането на целите ще допринесе за разширяване на възможностите за 

подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи, като се разшири 

обемът, многообразието и целенасочеността на социалните услуги, предоставяни в 

общността. 

Проектът включва следните под дейности  по Предоставяне на грижа в 

дома в Община Девин: 

1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги 

по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за 

самообслужване и лица с увреждания. 

 2. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа 

необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ 

услугите, от/до домовете на лицата. Заплащане на битови сметки, заявяване и 

получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на 

потребителите). 

 3. Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно 

превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, 

включително консултации с диетолог и др. специалисти при необходимост.  

4. Осигуряване на супервизия и обучения на служителите, предоставящи 

почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда. 
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Допустими целеви групи по проекта са : 

- лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижи в Община Девин 

- служители на доставчици на социални и интегрирани здравно-социални 

услуги 

Очаквани резултати: 

- предоставена грижа в дома на минимум 76 лица, зависими от грижа от 

Община Девин - обучени специалисти, за предоставяне на услуги по 

проекта. 

-  получена навременна и професионална подкрепа в зависимост от 

индивидуални потребности на потребители. 

-  повишено качеството на живот и насърчено социалното включване и 

интегриране в обществото на лицата с увреждания и възрастните хора, 

зависими от грижи в Община Девин 

Период изпълнение на проекта – 14 месеца, считано от 01.03.2023 г. 

Максимален размер на безвъзмездна финансова помощ – 406 102, 96 лв., от 

които 345 187,52 финансиране от Евпропейския съюз и 60 915,44 лв. 

национално финансиране. 

 

 

 

 

 

 

 

 


