ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция „Осигуряване на топъл обяд“2016
BG05FMOP001-3.002

Осигуряване на топъл обяд на
територията на община Радомир
Община Радомир изпълнява проект „Осигуряване на топъл обяд в община Радомир 2016“ Договор BG05FMOP001-03.02-0163-C01, по процедура за директно предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд2016“, в рамките на Оперативна програма за храни и/или основно материално
подпомагане.
Проекта е в подкрепа на хората, живеещи в материално лишение и в риск от социална
изолация. Общата цел e намаляване на броя на живеещите в бедност лица, чрез
подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение,
посредством изпълнението и постигането на следните конкретни цели:
1. Подпомагане на най-нуждаещите се хора от община Радомир, чрез предоставяне на
топъл обяд през периода 01.11.2016 г. - 30.04.2017 г. за 100 души, попадащи в следните
целеви групи по проекта:
- Лица и семейства на месечно подпомагане, с доход по-нисък от диференцирания
минимален доход
- Самотно живеещи лица, получаващи минимални пенсии /за осигурителен стаж и
възраст, за инвалидност, социални и наследствени пенсии
- Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях
2. Осигуряване на съпътстващи мерки, изразяващи се в индивидуално консултиране и
съдействие относно възможностите за ползване на други социални услуги,
предоставяни на територията на общината, включително и такива, финансирани от
ЕСФ, за подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги, за управление на
семейния бюджет, за здравословно и балансирано хранене. Оказване на съдействие при
подаване на молби за отопление, за еднократни помощи, за еднократни хранителни
пакети, детски надбавки и др., пред дирекция „Социално подпомагане“, на
представителите на целевите групи.
С реализацията на настоящия проект ще се намали риска от зависимост от
институционален тип грижи на хора, нуждаещи се от помощ и социално включване
чрез превенция на риска и подкрепа за реинтеграция. Ще се разшири обемът,
многообразието и целенасочеността на социалните услуги, предоставяни в община
Радомир.
Общата стойност на проекта е: 31 625.00 лв.

