
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ 

Процедура  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОP001-2.040 

Проект BG05M9OP001-2.040-0080 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Перник” 

 

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

2014 -2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд  

 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА РАБОТНИТЕ ПОЗИЦИИ 

 

на персонала, нает по трудово правоотношение за реализиране на дейностите по 

предоставяне на услуги по Проект BG05M9OP001-2.040-0080 “Патронажна грижа 

за възрастни хора и лица с увреждания в Община Перник”, по ОПРЧР 2014-2020 

 

 

В описанието на дейностите на работните позиции са заложени основните параметри на 

предоставяне на интегрираните здравно-социални услуги и задълженията на персонала 

при реализиране на дейностите по проекта. Детайлизирането на служебните 

ангажименти на наетия персонал по проекта ще бъде описано в длъжностните 

характеристики за всяка отделна работна позиция. 

 

МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ 

1. Проследява здравословното състояние на потребителя, съгласно компетентностите 

си; 

2. На място в дома на потребителя ще измерва и следи за кръвното налягане, кръвна 

захар и други дейности, в компетенциите и правомощията й; 

3. Извършва консултации на потребителя съгласно компетентността си; 

4. Подпомага потребителите при взаимоотношенията им с медицинските институции; 

5. Води индивидуално медицинско досие на потребителите, които са изявили 

желание за получаването на услуги; 

6. Подпомага дейностите на спец. „Социални дейности” и „Психолога” в Центъра; 

7. Дава разяснения на всички заинтересовани лица за предоставяните услуги по 

проекта;  

8. Поддържа работни взаимоотношения с ръководителя и екипа за реализация на 

проекта, като активно му сътрудничи; 

9. Отговаря за правилното и своевременно водене и съхраняване на цялата 

документация за които отговаря, съгласно изискванията за информиране и 

публичност на Оперативна програма ”Развитие на човешки ресурси”; 

10. Участва в провеждането на екипните срещи по проекта; 

11. Съвместно с   специалиста „Социални дейности” и психолога отговаря за жалби и 

сигнали от страна на потребителите; 

12. Ежемесечно в срок до 1-во число на всеки месец предава писмен доклад за 

извършената работа и отработените часове през предходния месец на Ръководителя 

на Центъра по патронажна грижа; 

13. Пряко е подчинен на ръководителя на Центъра по патронажна грижа и изпълнява 

всички задачи поставяни от него. 

 

СОЦИАЛЕН РАБОТНИК 

1. Приема, обработва и завежда в съответните дневници молби от кандидат-

потребители за включването им в предоставяните от центъра услуги; 

2. Съвместно с психолога изготвя „Индивидуална оценка на потребностите” на всеки 

кандидат потребител на услуги от Центъра; 

3. Отговаря за поддържането на актуални планове и графици за предоставяните 

услуги на потребителите; 

4. Отговаря за поддържането на досиетата на потребителите; 
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5. Координира изпълнението на дейностите в центъра; 

6. Подпомага работата в Центъра и дейностите изпълнявани от психолога и 

медицинския специалист; 

7. Дава разяснения на всички заинтересовани лица за предоставяните услуги по 

проекта;  

8. Ежемесечно извършва мониторингови посещения в дома на потребителите, 

съвместно с психолога, попълва и разписва съответните формуляри и дневници;  

9. Поддържа работни взаимоотношения с ръководителя и екипа за реализация на 

проекта, като активно им сътрудничи; 

10. Отговаря за правилното и своевременно водене и съхраняване на цялата 

документация на потребителя съгласно изискванията за информиране и 

публичност на Оперативна програма ”Развитие на човешки ресурси”; 

11. Участва в провеждането на екипните срещи по проекта; 

12. Съвместно с  психолога отговаря за всички жалби и сигнали от страна на  

потребителите; 

13. Ежемесечно в срок до 1-во число на всеки месец предава писмен доклад за 

извършената работа и отработените часове през предходния месец на Ръководителя 

на Центъра по патронажна грижа; 

14. Пряко е подчинен на ръководителя на Центъра по патронажна грижа и изпълнява 

всички задачи поставяни от него. 

 

РЕХАБИЛИТАТОР 

1. Предоставя услуги за двигателно развитие на потребителите по проекта. 

2. Работи по изготвена от него програма за индивидуална и групова работа, 

съобразно изготвена индивидуална оценка на потребностите на потребителя; 

3. Провежда лечебна физкултура и масаж на потребители, нуждаещи се от такава; 

4. Докладва за евентуални проблеми в рехабилитационните комплекси; 

5. Изготвя програми за работа с всеки потребител, комплекс от физически 

упражнения и следи за тяхното точно и пълно изпълнение; 

6. Дава указания за продължаване на физиотерапевтичните процедури; 

7. Провежда по предписаните на потребителя процедури и различни видове масаж; 

8. Работи с лицата с увреждания по указания на лекаря; 

9. Води и съхранява документация, свързана с  работния процес. 

10. Работи съвместно с мултидисциплинарен екип предоставяне на интегрирани 

здравно-социални услуги по проекта. 

11. Ежемесечно в срок до 1-во число на всеки месец предава писмен доклад за 

извършената работа и отработените часове през предходния месец на 

Ръководителя на Центъра по патронажна грижа; 

12. Пряко е подчинен на ръководителя на Центъра по патронажна грижа и 

изпълнява всички задачи поставяни от него. 

 

 

САНИТАР/ДОМАШЕН ПОМОЩНИК 

1. Оказване на услугите свързани с помощ за комунално-битови дейности , 

осигуряващи битови и социални условия, необходими за нормалния живот на 

възрастния, болния или човека с увреждане: 

2. Оказване на помощ в личната хигиена на потребителя; 

3. Поддържащо почистване на обитаваното от лицето помещение; 
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4. Смяна и пране на лично и постелъчно бельо; 

5. Простиране, гладене, сортиране и подреждане на прането; 

6. Готвене съобразно здравословното състояние на лицето, сервиране, отсервиране, 

измиване на посуда и почистване на мястото за хранене; 

7. Изхвърляне на отпадъците; 

8. Помощ при приготвянето и приемането на храна; 

9. Помощ при приемане на лекарства, предписани от лекар; 

10. Пазаруване – снабдяване с ежедневно необходимите продукти и лекарства; 

11. Извършване на плащания за битови услуги. 

12. Ежемесечно в срок до 1-во число на всеки месец предава писмен доклад за 

извършената работа и отработените часове през предходния месец на Ръководителя 

на Центъра по патронажна грижа; 

13. Пряко е подчинен на ръководителя на Центъра по патронажна грижа и изпълнява 

всички задачи поставяни от него. 

 

 

 

Д-р Татяна Вангелова 

Ръководител на Проект BG05M9OP001-2.040-0080 “Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания в Община Перник” 
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