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    И Н Ф О Р М А Ц И Я 
 
 

ОБЩИНА СИТОВО е конкретен бенефициент по проект BG05M9OP001–2.040-0043 

„Съпричастие – подкрепа, отговорност, Административен договор № BG05M9OP001–2.040-

0043/11.07.2019 г. по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001–2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 

2”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.  

Основна цел на проекта е да се подобри качеството на живот на възрастни хора и лица с 

увреждания в Община Ситово, чрез предоставянето на почасови мобилни интегрирани здравно - 

социални услуги в техните домове. Грижата се предоставя не само в с.Ситово, а и в съставните 

на общината населени места – с. Искра, с. Попина, с. Добротица и с. Любен. 

От патронажната грижа се възползват лица на възраст над 65 год., лица с валидно Експертно 

Решение на ТЕЛК/НЕЛК, лица с хронични заболявания, нуждаещи се от продължително 

наблюдение и здравни грижи, лица след оперативна интервенция и след хоспитализация, 

нуждаещи се от краткосрочно наблюдение и грижи.  

Услугата се предоставя от специално нает и обучен за целта персонал: социални асистенти, 

медицински сестри, социални работници, рехабилитатор и психолог. Те извършват посещение в 

домовете на потребителите, а също и медицинска грижа и рехабилитация се осъществява в добре 

оборудвано Звено за почасова грижа към Община Ситово. Звеното разполага със зала за 

рехабилитация, за лица след инсулти, травми, други дегенеративни заболявания, масажен стол и 

масажна кушетка. Организират се развлекателни дейности, трудотерапия, арттерапия, 

музикотерапия. Разполагаме с мобилен кардиограф, апарат за кръвно налягане и глюкомер. На 

лицата периодично им се измерват жизнените показатели. Обгрижват се и лица следоперативно, 

при необходимост от превръзки, обработване на рани, поставяне на инжекции и системи. 

Социалните асистенти помагат в бита, храненето, пазаруването, при плащане на сметки, 

организиране на консултации с лекари, попълване на рецептурна книжка и морална подкрепа. 

 

  Кандидатите за ползватели на патронажна грижа подават следните документи: 

1. Заявление от кандидата (по образец); 

2. Документ за самоличност (за справка); 

3. Експертно решение на ТЕЛК /НЕЛК (копие); епикриза или друг медицински документ 

4. Декларация за информирано съгласие. 

 

 

http://www.eufunds.bg/


   
 

       ОБЩИНА СИТОВО 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 

Проект № BG05M9OP001-2.040-0043  „Съпричастие-подкрепа, отговорност” по  процедура чрез директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2. 040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания. 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейски съюз 

Документите от кандидат – потребителите и кандидатите за работа по Проекта могат да се 

изтеглят от сайта на общината или да се получат, както и да се подадат в Звеното за почасова 

грижа към Община Ситово, ул. „Трети Март“ № 72., телефон  0887873685 

Лица за контакт:  

Нели Маринова – Ръководител   Проект    

Цветелина Митева - Координатор 

Еда Мюрсел – социален сътрудник 
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