
 
 
 
 
 
 

Нуждаещи се в община Роман ще получават патронажна 

грижа 
Община Роман подписа допълнително споразумение към договора с 

Управляващия орган на Програмата по Процедура „Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” на ОПРЧР за 

безвъзмездно финансиране предоставянето на тази социална услуга на 

възрастни хора в невъзможност за самообслужване, лица с увреждания и 

хора в риск. 

Дейностите по проекта са насочени към минимум 50 потребители от 

следните целеви групи: 

• Възрастни хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за 

самообслужване; 

• Хора с увреждания; 

• Възрастни в риск – поради увреждане, неподвижност или невъзможност за 

водене на независим и самостоятелен живот, лица под карантина или 

техните семейства във връзка с COVID-19, самотни родители с деца до 12 г. 

Предоставяната услуга включва доставка на хранителни продукти и 

на продукти от първа необходимост, включително лекарства (закупени със 

средства на потребителите или с други средства, различни по тези от 

договора), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на 

неотложни административни услуги (със средства на потребителите или с 

други средства различни от тези по договора). 

По проекта ще бъдат наети 9 лица на трудови договори, които ще 

обслужват потребителите от населените места в община Роман. 

Назначените по проекта ежедневно закупуват със средства на 

заявителите и доставят до дома им храна, лекарства, дезинфектанти и 

продукти от първа необходимост. Допустимо е плащане на битови сметки, 

заявяване и получаване на административни услуги. Предоставяните от 

доставчик – „разносвача“ услуги са безплатни. Дейността се извършва при 

стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Карантинираните лица 

са специфичен индикатор на програмата и приоритетна целева група. 

Безвъзмездната финансова стойност е 75 210 лева, а продължителността му 

– 10 месеца, от 16 март до 31 декември 2020 г. 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по  

Проект BG05M9OP001-2.101-0137-C01 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица 

с увреждания – Компонент 3” 


