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МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА

ПОЛИТИКА

ФОНД „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА“

Бенефициент ОБЩИНА БАНСКО

Наименование на проекта „Закупуване на оборудване за обществена
трапезария”

Обща стойност на
проекта 30 000 лв. 100 %

Фонд „Социална
закрила” 3 000 лв. 10 %

Община Банско 27 000 лв. 90 %
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Период за изпълнение От 01.06. 2018 г. до 01.10.2018 г.

Цели
на
проекта

Обща цел

Закупуване на кухненско оборудване за обществена трапезария,

която изхранва 155 лица и деца с доказана липса на доходи и

близки, които да се грижат за тях.

Специфични
цели

Осигуряване на благоприятна среда за предоставяне на социални

услуги в общността чрез закупуване на кухненско оборудване за

предоставянето на услугата „Обществена трапезария“ в Община

Банско.

Целева(и) група(и)

Изхранвани 155 лица представители на целевите групи, а именно:

1. Лица с доказана липса на доходи и близки, които се

грижат за тях- 75;

2. Самотно живеещи лица и семейства, получаващи

минимална пенсия (пенсии за осигурителен стаж и

възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии;

пенсии, не свързани с трудови дейности)- 35;

3. Лица и семейства на месечно подпомагане, с доход по-

нисък от диференцирания минимален доход- 33;

4. Лица с увреждания- 12.

Очаквани резултати

Закупуването на подходящото кухненско оборудване ще създаде

условия за предоставяне на висококачествена услуга на лица и

деца с увреждания, както и представители на уязвими група лица.

Чрез постигане на поставените цели ще се достигне европейско

ниво на грижи и предоставяне на социални услуги.

Основни дейности

1. Организация и управление.

2. Избор на изпълнител за доставка и монтаж на кухненското

оборудване.

3. Доставка и монтаж.

4. Информация и публичност.


