ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

ОБЯВА
За прием на документи от кандидат-потребители социални и/или здравни услуги, в домашна
среда по проект „Патронажна грижа + в община Полски Тръмбеш“ и за лица желаещи да
работят по проекта
Община Полски Тръмбеш получи Решение за одобряване на Проект „Патронажна грижа + в
Община Полски Тръмбеш”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, наименование
на процедурата „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +” BG05M9OP001-6-002, Приоритетна ос „Подкрепа за
преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка
на екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката. Продължителността на проекта
е 13 месеца и започва от 3 март 2021 година.
Целта при реализиране на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажна
грижа за възрастни хора и за лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за
адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в отговор на
предизвикателствата, свързани с разпространение на COVID-19. Ще се осигури продължаване на
подкрепата по осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домовете на
лицата, които са застрашени заразяване с Корона вирус.
В качеството си на бенефициент, Община Полски Тръмбеш
ОБЯВЯВА, че приема документи от кандидати за:
I. Потребители на услуги, които ще се предоставят по проекта
Видове услуги:
1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се
лица с увреждания и възрастни хора.
2. Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране.
3. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства
(закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата
операция), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни
административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства,
различни от тези по настоящата операция).
Кандидатите могат да бъдат лица от следните целеви групи:
- Служители в структури на публичната администрация на национално и местно ниво, вкл.
предоставящи социални и здравни услуги; служители на доставчици на социални услуги;
- Потребители на социални услуги, делегирани от държавата дейности.
- Хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други
уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите
групи за заразяване с COVID-19.
Документи за кандидатстване:
Предоставяне на безвъзмезднафинансовапомощ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020,
Проект „Патронажна грижа + в Община Полски Тръмбеш”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
наименование на процедурата „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +” BG05M9OP001-6-002, Приоритетна ос „Подкрепа за
преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка на екологично,
цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката.
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•

Заявление-декларация (по образец);

•

документ за самоличност (за справка);

•
документ за самоличност на законния представител –ако заявлението се подава от законен
представител(за справка);
•

експертно решение на телк/ нелк (копие);

•

медицински протокол на лкк (копие);

•

други медицински документи – етапна епикриза, други актуални епикризи;

•

други документи.

Териториален обхват: Всички населени места от Община Полски Тръмбеш.
Заявления се приемат в сградата на Община Полски Тръмбеш- Център за обслужване на гражданите.
Информация може да получите на телефон : 06141/ 41-25; 06141/ 41-21
Заявленията заедно с всички приложени към тях документи могат да бъдат подавани и по електронен
път на следният адрес: obshtina_pt@abv.bg
Заявления ще се приемат през целият период на изпълнение на проекта. Ще се извършва
класиране и при наличие на възможност ще бъдат определяни нови потребители на услугите.
II. Лица желаещи да работят като социални асистенти по проекта
Дейности, които ще извършват домашните санитари: Индивидуална подкрепа за лица от
целевите групи чрез предоставяне на комплекс от услуги в домашна среда: Предоставяне на
почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и
възрастни хора; Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост,
вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези
по настоящата операция), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни
административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства,
различни от тези по настоящата операция).
III. По проекта ще се осигурява и Въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на
социалните услуги, делегирани от държавата дейности.
По проекта ще бъдат наети на трудови договори 2 хигиенисти и 2 организатори спомагателни
дейности- за 12 месеца.
Начин на провеждане на подбора: подбор по документи.
Документи за кандидатстване:





Заявление-декларация (по образец);
Документ за самоличност (за справка);
Автобиография - по образец;
Копие на ЕР на ТЕЛК (ако притежава);

Предоставяне на безвъзмезднафинансовапомощ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020,
Проект „Патронажна грижа + в Община Полски Тръмбеш”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
наименование на процедурата „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +” BG05M9OP001-6-002, Приоритетна ос „Подкрепа за
преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка на екологично,
цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката.
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Копие от диплома за завършено образование;

Заявления се приемат в сградата на Община Полски Тръмбеш- Център за обслужване на гражданите.
Информация може да получите на телефон : 06141/ 41-25; 06141/ 41-21
Заявленията заедно с всички приложени към тях документи могат да бъдат подавани и по електронен
път на следният адрес: obshtina_pt@abv.bg
Заявления по раздел III ще се приемат до 11.03.2021 г.

Предоставяне на безвъзмезднафинансовапомощ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020,
Проект „Патронажна грижа + в Община Полски Тръмбеш”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
наименование на процедурата „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +” BG05M9OP001-6-002, Приоритетна ос „Подкрепа за
преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка на екологично,
цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката.

