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Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Управляващ орган

„Агенция за социално подпомагане”

Бенефициент

Наименование на проекта

ОБЩИНА БАНСКО

ЦЕЛЕВО ПОДПОМАГАНЕ С ТОПЪЛ ОБЯД В
ОБЩИНА БАНСКО
№ ФС01-0371/14.04.2020 г.

Обща стойност на
проекта

9570,00 лв.

100 %

Бюджет на Република
България

9570,00 лв.

100 %
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Период за изпълнение

Обща цел
Цели
на
проекта
Специфични
цели

Целева(и) група(и)

Очаквани резултати

Основни дейности

Срокът за изпълнение на Договора е до 19.06.2020 г.
Приготвяне и доставка на топъл обяд в подкрепа на уязвими граждани , които поради бедност и
продължителна социална изолация , в условията на обявена извънредна ситуация, произтичаща от
необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID-19 са в затруднение да осигурят сами
прехраната си.
В рамките на проекта ще бъде осигуряван топъл обяд на 100 лица от целевите групи.
 Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето,в което са поставени
под задължителна карантина
 Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи и под линията на бедност,
определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на
извънредното положение обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната
 Лица, кои поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се
самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни
потребности от храна.
- Осигурен топъл обяд на 100 лица представители на целевата група в община Банско
- Съпътстващи мерки както следва:
- закупуване на хранителни продукти или продукти от първа необходимост,
-със средства на лицата или с други средства, различни от тези по програмата
Обществената трапезария в Община Банско се реализира от „Домашен социален патронаж гр. Банско”.
Услугата е мобилна и предоставя възможност да достигне до по- голям кръг нуждаещи се хора. Дейността
изисква по- голям ресурс, но решава значително повече проблеми, като осигурява подкрепа в ежедневието на
стари хора, хора с увреждания, както и такива, поставени под карантина, които живеят сами в изолирани
населени места. За тази цел са осигурени транспортни средства за разнос на готовата храна, както и човешки
ресурси.
Проектното предложение включва следните дейности:
1. Определяне на целевите групи:
2. Приготвяне на топъл обяд
3. Предоставяне на топъл обяд и съпътстваща подкрепа

