
През месец декември БЧК стартира Проект BG05M9OP001-2.040 "Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания" за 495 лица от Община Варна, които ще получат 

интегрирани и безплатни здравно-социални услуги в домашна среда. 

Критериите за включване и документи, които лицата следва да представят са: 
• Лица с трайни увреждания и нужда от чужда помощ, чиито ограничения от здравословен 

характер ги поставят в изолация и/или невъзможност сами да организират ежедневните си 
дейности; 

• Лица над 65 г. с невъзможност за самообслужване;  
• Лица над 65 г. с хронични заболявания, нуждаещи се от продължително наблюдение и 

здравни грижи; 
• Лица над 65 г. след оперативна интервенция и след хоспитализация, нуждаещи се от 

краткосрочно наблюдение и здравни грижи. 
• Самотноживеещи възрастни хора над 65 г., които поради различни причини от 

здравословен характер не са в състояние сами да организират бита си и да поддържат 
хигиената в дома си. 

• Документ за самоличност (за справка); 
• Копие на ЕР на ТЕЛК/НЕЛК, ЛКК (ако има такова);  
• Медицинско удостоверение  от  личния лекар  за общо здравословно състояние. 

Пакетът документи за кандидатстване се получава и подава лично или чрез пълномощник 
на адрес ул. "Братя Шкорпил" № 26, ет. 2, офис 8 БЧК: 

1. Заявление по образец; 
2. Декларация за семейно положение, доходно и имуществено състояние; 
3. Декларация за информирано съгласие; 
4. Уведомление за поверителност; 
5. Декларация за липса на двойно финансиране; 
6. Актуална лична снимка. 

 Дейности, предоставяни от медицински специалист:  
• медицински манипулации /инжекции, венозни инфузии/  назначени от лекар;  
• измерване, регистрация и оценяване на витални показатели /пулс, дишане, температура, 

кръвно налягяне/;  
• следоперативни грижи, септични и асептични превръзки и др.;   
• Оценка на здравни потребности и рискови фактори за здравето; 
• Предоставяне на съвети за хигиена и хранене; 
• Консултиране за хигиена и предпазване от развитието на декубитуси при рискови за това 

потребители.  
 Социалният асистент оказва съдействие при пазаруване на хранителни продукти и 
лекарства; заплащане на битови сметки (със средства на потребителя); поддържане хигиена на 
дома;  помощ при приготвяне на храна; придружаване до институции и разходки; и други. 
 Психологическа подкрепа на потребителите:  
 Психологът извършва психотерапевтична индивидуална работа с потребителите и техните 
семейства, както и подкрепа в кризисни ситуации. 
Повече информация и връзка със специалистите по проекта можете да получите на телефон:  
0886 128 033 или 0884 639 847 


