„ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ”

Изх. № 8235

ОТЧЕТ НА ДАРЕНА СУМА
“ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ” 2019 г.
1. Име на организацията:
НКФ „Каритас България”
2. Име на финансирания проект:
„Домашни грижи за възрастни и болни хора“
3. Дарена сума:
2.1. От Райфайзенбанк България: 11 829,05 лв.
2.2. От служителите на банката: 3 409 лв.
2.3. От външни дарители (банков превод, Райфайзен онлайн, Виртуален ПОС): 5 719, 17 лв.
4. Усвоена сума към 30 Септември 2020 г. и кратко описание за използването на
дарението
За периода 01.11.19 г. – 31.07.20 г. чрез „Избери, за да помогнеш”, за каузата на „Каритас
България“ бяха набрани общо 20 957, 22 лв. Благодарение на тези средства медицинските
сестри и социалните помощници към центровете за Домашни грижи на „Каритас“
помогнаха на 77 възрастни хора, като ги посещаваха в техните домове в продължение
на 3 месеца и им предоставяха професионални здравни и социални грижи, пряко
съобразени с техните индивидуални нужди.
Помагаме на възрастните хора чрез услугата
„Домашни грижи на „Каритас“. Тя се
извършва от мобилни екипи от медицински
сестри и социални помощници, които
посещават нуждаещи се възрастни хора в
техните домове и им помагат в ежедневните
грижи за здравето, хигиената и социалния им
живот.
Комплексното обгрижване, което екипите към
центровете за Домашни грижи на „Каритас“ предоставят, включва: медицински
манипулации (взимане на кръв, грижа за кожа, рани, превръзки, следене на жизнените
показатели и приема на медикаменти и под.), грижа за тялото (къпане, частичен тоалет,
бръснене, смяна на уриторна торба, памперси и под.; общо мобилизиране – раздвижване;
помощ при хранене, преобличане и под.) и социални грижи (придружаване до лекар и други
институции, закупуване на медикаменти, заверяване на здравни книжки, пазаруване и под.).
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Медицинските сестри и социалните
помощници към центровете за Домашни
грижи на „Каритас“ помагат на възрастни
хора от 14 села и градове в областите
Плевен, Враца, Русе, Бургас, Пловдив и
София. За да помогнем на един
възрастен човек със здравни и
социални домашни грижи за един
месец, са нужни 90 лв.
За отчетния период, сътрудниците на
„Каритас“ помогнаха на 325 възрастни хора, като ги посещаваха в домовете им
ежеседмично, а в някои случаи и ежедневно.
Ежемесечно бяха реализирани:
 2727 посещения в дома;
 5942 медицински манипулации (взимане на кръв, грижа за кожа, рани, превръзки,
следене на жизнените показатели и приема на медикаменти, здравни консултации и
под.);
 4728 социални грижи (придружаване до лекар и други институции, поддържане на
регулярна връзка с личния лекар, закупуване на медикаменти, заверяване на здравни
книжки, пазаруване и под.).
 5044 грижи за тялото (къпане, частичен тоалет, бръснене, смяна на уриторна торба,
памперси и под.; общо мобилизиране – раздвижване; помощ при хранене;
преобличане и т.н.).

Освен че предоставят професионални грижи,
сътрудниците на „Каритас“ се отнасят към
възрастния човек с разбиране, внимание и с
топло отношение и усмивка отнемат
болката, разсейват самотата и осмислят
монотонните и не леки дни на старостта
му.
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Благодарение на Домашни грижи на „Каритас“:








Възрастният човек изживява старините си
в своя собствен дом.
Възрастният човек получава грижи и
подкрепа от специалисти.
Предотвратява се постъпването на
възрастния
човек
в
болнични
заведения
и
специализирани
институции.
Възрастният човек получава грижи,
внимание и разбиране, а с това и
спокойствие, уют и сигурност, от
които има най-голяма нужда в своето ежедневие.
Възрастният човек живее достойно.

Услугата „Домашни грижи на „Каритас“ през погледа на възрастните хора
Милосърдието държи отворени вратите
на живота: Гради е на 76 години, живее в
странджанското село Граматиково. Преди
няколко години прекарва инфаркт и оттогава
претърпява няколко сърдечни операции.
Посещенията на медицинската сестра и
социалния помощник към центъра за
Домашни грижи на „Каритас“ в региона,
карат Гради да се чувства спокоен, защото
има кой да се погрижи за здравето му и най-вече, защото в лицето на сътрудниците на
„Каритас“ вижда приятели, с които може да споделя и които го разбират. Цялата история на
Гради може да бъде прочетена тук.
Думите и добротата ѝ създават добри хора:
Златка е на 82 години. Родена е в
странджанското село Стоилово, там се и омъжва.
Когато децата навършват училищна възраст,
семейството ѝ се премества в Малко Търново,
защото в Стоилово няма училище.
От няколко години са я налегнали болести.
Никола (съпругът ѝ) е на 83 години, и той е
болнав като Златка. Въпреки болестите и
трудностите, възрастната жена вижда в светли тонове живота си и се радва на близостта със
сътрудниците на „Каритас“, които са до нея и ѝ помагат в нелекото ѝ ежедневие. Цялата
история на Златка може да бъде прочетена тук.
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5. Разходно-оправдателни документи (приложения)
Всички разходи, направени със средствата, събрани от кампанията „Избери, за да помогнеш”
– 2019 г., са извършени и платени в периода 01.11.19 г. – 31.07.20 г. и възлизат на общата
стойност от 20 962, 59 лв.
Всички разходно-оправдателни документи са описани в Приложение 1 – Финансов отчет,
и са приложени в сканиран вид.
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