ОБЩИНА РУЕН, ОБЛАСТ БУРГАС
ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ
Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Руен
Община Руен СТАРТИРА ПРИЕМА НА ДОКУМЕНТИ по проект по Оперативна
программа «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020г по процедура BG05M9OP001-2.040
«Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент2” съгласно подписан
договор от 20.06.2019г с Министерство на труда и социалната политика.
Основните дейности по проекта са:
-предоставяне на БЕЗПЛАТНИ медицински услуги за нуждаещите се лица с увреждания и
възрастни хора в община Руен, считано от 01.09.2019г;
-предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране;
Очакваме заявления за назначаване на 17бр лица с медицинско образование и 1 бр
специалист в областта на психологията или социалното дело. Заеманата длъжност е
„специалист по здравни грижи” и ще обслужват най-малко 61 броя лица над 18 години ,
включително с увреждания за период от 12 месеца чрез осигуряване на почасови услуги
патронажни грижи за хора с увреждания, включително с хронични заболявания и трайни
заболявания в техните домове, както и на всички лица навършили 66 години независимо от
здравословното състояние. На нуждаещите се лица декларирали желание за ползване на
услугата ще се предоставя безплатно: мерене на кръвно налягане; мерене на кръвна захар;
поставяне на инжекции, абокати и други изписани от лекар; ще се правят превръзки на рани или
други наранявания; ще се поставят системи; ще се помага при вземане на лекарства; ще се
консултират близките за грижи на болни хора или хора с увреждания; ще се придружават при
посещение при лекар или в болнично заведение в случай че няма близко лице или роднина и
други в сферата на медицинските услуги съгласно разписана Методика за предоставяне на
патронажна грижа по домовете на възрастните хора и хора с увреждания в рамките на до 2 часа
дневно.
Потребителите на услугата в проекта ще се приемат чрез подписване на Декларация за
информирано съгласие Приложение 1 , с приложено решение от ТЕЛК , или с епикриза, или с
друг документ описващ заболяване..
Желаещите да работят като „специалист по здравни грижи” към община Руен ще се
приемат като представят заявление за работа/свободен текст/ придружено с копие от документ
за завършено професионално образование като медицинско лице: медицинска сестра,
медицински фелдшер, акушерка или друга подобна професия. Няма ограничение дали лицето
работи на друго място или е безработно. Договора е по трудово правоотношение и почасово до
4ч дневно за работещи на друго работно място.Възнаграждението е в размер на 390.00лв
месечно при 4 часов работен ден.
Срокове за подаване на документи:
-за заемане на длъжността „специалист по здравни грижи” – 9.08.2019г
-за ползване на медицинската услуга – 16.08.2019г и до всяко 30 число на месеца.
Във всяко кметство и в общинския център на община Руен можете да получите
формулярите публикувани по долу и иповече информация за проекта.. Необходимите
документи могат да се изпращат чрез кмета на кметството или по други лица до община
Руен.
Място на приемане на документите: в Информационен център на община Руен, както и
при Мийрем Иб-тел.0888977007, Мийрем Сали –тел.0885909755 и Снежана Панайотовател.0885909750.
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