ОБЩИНА СТРАЖИЦА
ОБЯВА
Във връзка с извънредното положение, обявено на територията на България, свързано
със заболяването причинено от вируса COVID 19, Община Стражица в качеството си на
бенефициент по процедура “ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА
С УВРЕЖДАНИЯ – КОМПОНЕНТ 3” BG05M9OP001-2.101, обявява прием на
заявления от желаещи да ползват услуги по домовете.
Основните дейности, включени в проекта са доставка на храна, хранителни продукти и
продукти от първа необходимост, закупуване и доставка на лекарства (закупени със
средства на потребителите), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на
неотложни административни услуги (със средства на потребителите). Услугите се
предоставят по местоживеенето на одобрените потребители.
По процедура “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания –
Компонент 3” са допустими следните целеви групи:
• Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
• Хора с увреждания;
• Възрастни в риск.
„Възрастен в риск” е лице, което е:
- в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за
водене на независим и самостоятелен живот;
- в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във
връзка с COVID-19;
- самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят
децата си сами.
Заявления се подават в Информационния център на Община Стражица, ул.
”Дончо Узунов” № 5 и в кметствата в населените места на общината.
Потенциални потребители могат да кандидатстват за включване в проекта през
целия период на предоставяне на услугата.
Документите, които се подадват от кандидидат-потребителите са следните:
1. Заявление от кандидата /по образец/ или от негов законен представител.
2. Декларация за предоставяне на личните данни.
3. Медицински документи, удостоверяващи здравословно състояние на кандидата
/ако е приложимо/.
Документи ще се приемат през целия срок на предоставяне на услугата в
информационния център в гр. Стражица и кметствата в населените места на общината.
Лице за контакти Боряна Добрева – Ръководител проект, тел.: 06161 4309.
Проект BG05M9OP001-2.040-0044 „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и
Стражица” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от
Европейски съюз чрез Европейски социален фонд

