ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.002-0276“ГРИЖА В ДОМАШНА СРЕДА“
ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-2.002“НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“
ОП“РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

СЕДМИ ПРОЕКТЕН МЕСЕЦ – ЯНУАРИ 2017г.
През първият месец на новата 2017г. експертите от мултидисциплинарния екип на Центъра за
домашна грижа осъществиха своите дейности в тясно сътрудничество и координация с
персонала, пряко предоставящ социалните услуги „Личен асистент” и „Домашен помощник“.
Специализирани услуги получиха потребители, сключили договор за почасови интегрирани
услуги извън определената им дневна грижа в дома по предоставяне на подкрепяща социална
услуга. Специализираните услуги в ЦДГ се предоставиха се от двама социални работници,
медицински специалист, психолог и включваха:
Достъп до здравни грижи
Осигуряването на достъп до здравни грижи се извърши от медицинския специалист и обхваща:
• Осъществяване на връзка с личен лекар или лекар специалист, а при необходимост и
придружаване;
• Съдействие за провеждане на изследвания на потребителите и други;
• Консултиране и съветване относно здравословното състояние на потребителите,
поддържане на личната хигиена, подходящо хранене, проследяване приема на лекарства;
поддържане чистотата в дома и т.н.;
•

Измерване на кръвно налягане, консултиране относно ползване на медицински изделия;

•

Съдействие за издаване на направление за изследвания и/или лечение;

•

Профилактика на декубитуси;

•

Измерване на витални показатели (кръвно налягане, пулс, телесна температура);

•

Обработка на рани, смяна на превръзки, поставяне на мускулни, подкожни инжекции и

•

Разпознаване индикациите на застрашаващи живота състояния и предприемане на

др;

своевременни действия;
.

Психологическа подкрепа
Психологическата подкрепа се реализира, чрез консултиране и различни терапевтични
дейности, съобразно индивидуалните потребности на потребителите на услугата. Насочена е
към възстановяване и поддържане на психическото равновесие. Предоставя се на
потребителите на социални услуги в домашна среда от психолог при различни трудни житейски
ситуации: загуба на близък човек, при влошаване на здравословното състояние, при конфликти
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с лицето, което се грижи за тях или с близките му и други.
.

Мотивационна подкрепа
Мотивационната подкрепа е насочена към лица, които са се самоизолирали от социалния
живот, или които вследствие на заболяване са изгубили смисъл и желание за живот и други.
Мотивационната подкрепа е насочена и към подобряване на връзките в семейството, за
активиране на желанието за социални контакти, за посещения на здравно заведение и личен
лекар, за явяване на ТЕЛК и т.н.
Подкрепата за социално включване
Подкрепата за социално включване се осъществява, чрез осигурена възможност потребителите
да посещават организирано или индивидуално различни мероприятия - концерти, местни
инициативи, свързани с национални и църковни празници; придружаване до пенсионерски
клубове; съдействие при ползването на административни услуги, свързани със социални
помощи, с местните данъци и такси, технически помощни средства и други. Консултиране,
свързано с предоставяне на информация в областта на социалната закрила за възможностите за
подкрепа, изисквания, срокове и насочване към съответните институции, от които може да бъде
получена подкрепата.
В изпълнение на договор № 234/20.12.2016 г. бе доставено оборудването планирано в дейност
6„Дейности по обзавеждане и оборудване на център за домашна грижа в община Тервел“ по проект
BG05
M9OP001-2.002-0276 “Грижа в домашна среда“.
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