Кои сме ние
Грижите за възрастни хора и
помощ у дома
се предлагат от
Фондация “Проект Северозапад”
в партньорство с
Община Мездра.
От нашите услуги могат да се
възползват възрастни хора
на възраст над 65 години
и пълнолетни лица, които
се нуждаят от помощ в
ежедневието,
живеещи на територията
на община Мездра.
Свържете се с нас!
тел: 088 600 8 555

Фондация “Проект Северозапад”
е млада организация, чиято цел
е да създаде и развие услуги за
възрастните хора от Северозападна
България.
Учредителите на Фондацията имат
дългогодишен опит в работа в
региона.
През последните 3 години
осигурявахме безплатни прегледи
от специалисти от Александровска
болница – София.
През зимните месеци на 2016/2017
година осигурихме домашни
помощници в 6 села от Общината.
Повече за нас можете да научите:
www.severozapad.net
или
във Фейсбук на адрес
facebook.com/SeverozapadProject

ГРИЖИ ЗА
ВЪЗРАСТНИ ХОРА
И ПОМОЩ У ДОМА

Какви са нашите услуги
1. Помощ в дома – помощ за къпане,
за преобличане, смяна на чаршафи,
грижи за стаята или помощ при
хранене.
2. Пазаруване и плащане на сметки
– със средства на потребителя.
3. Почистване на Вашия дом.
4. Помощ за разходка, четене на
книги, вестници и списания.
5. Придружаване пред институции
– помощ при попълване на
документи, придружаване при
лекар, социални служби, местна
власт.
6. Придружаване и помощ при
престой в болница.
7. Посещения от медицинска
сестра.

Как можете да получите
нашите услуги
Стъпка 1: Попълнете и подайте
заявление за ползване на услуги. Това
става в кметството по местоживеене, в
Община Мездра – „Дирекция Социални
и хуманитарни дейности“ или на адрес:
с. Лютиброд, ул. “Станке Димитров” №4
(Фондация „Проект Северозапад“).
Стъпка 2: В рамките на 3-5 работни
дни с Вас ще се свърже представител
на фондацията. Ще Ви посети в удобно
за Вас време, за да уточните Вашия
избор от услуги, да се запознате с
Вашия домашен помощник.
Стъпка 3: С представителите на
Фондацията ще сключите Договор за
предоставяне на социалната услуга. В
него ще бъдат записани уговорените
задължения и отговорности на
домашния Ви помощник, неговите
имена и контакти, координати за
връзка с Фондацията, месечната такса
и начините за нейното заплащане.
Договорът можете да прекратите чрез
уведомяване на Фондацията и при
неплащане на таксата.

Месечни такси
Месечните такси са утвърдени от
Директора на Фондация „Проект
Северозапад“ и покриват разходите за
извършването на почасови социални
услуги.
при 4 часа месечно

23,00 лв.

при 8 часа месечно

46,00 лв.

при 12 часа месечно

68,00 лв.

при 16 часа месечно

91,00 лв.

при 20 часа месечно

114,00 лв.

Допълнителни еднократни услуги се
договарят отделно и се заплащат по цена
6 лв. за час. За тях се оформят анекси към
съществуващите договори.

Заплащане на таксите
Таксите се заплащат:
a. В съответните клоновете на Български
Пощи в обслужваните села, като
клиентите получават официален документ
удостоверяващ направеното плащане.
b. По банковата сметка на Фондация
„Проект Северозапад“:
Банка: Уникредит Булбанк
IBAN: BG30 UNCR 7000 1522 7971 95
Основание: Такса (месец) Домашен
помощник
Такси на ръка не се заплащат.

