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

Община Кресна изпълнява проект „Осигуряване на топъл обяд в община
Кресна” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
Операция тип 3: BG05FMOP001-3.002 по Оперативна програма за храни и/или основно
материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се
лица.
Реализацията на настоящия проект има за цел намаляване на бедността чрез
осигуряване на обяд на лица, живеещи във висока степен на бедност и социална
изолация. Ежедневно, след извършване на подбор, на 75 представители на целевите
групи от Община Кресна, ще бъде предоставен топъл обяд, състоящ се от супа, основно
ястие и хляб, а при реализирани икономии и десерт.
Проектът предвижда ежедневно предоставяне на топъл обяд на 75 лица в
периода 01.07.2016г. – 31.12.2019г. Храната ще се предоставя в работните дни от
месеците. Проектът включва и предоставянето на съпътстващи мерки за хората, които
ще получават топъл обяд. Те ще бъдат съобразени с нуждата и желанието на
потребителите и при отчитане спецификата на всеки конкретен случай. Чрез
предоставянето им се цели разширяване на подкрепата в посока социално включване и
превенция на социалната изолация. За коректното подбиране на потребителите се
предвижда съвместна дейност с Дирекция "Социално подпомагане" гр. Благоевград,
ИРМ гр. Кресна, което ще гарантира, че услугата, която ще се предоставя чрез проекта
ще достигне точно до хората, за които е предназначена.
Основна целева група: лица и семейства на месечно подпомагане по реда и
условията на чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане:
лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от
Дирекция „Социално подпомагане” гр. Благоевград; самотно живеещи лица и
семейства, които не могат да се издържат чрез имуществото или труда си и получават
пенсии в минимални размери- за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност;
наследствени пенсии, несвързани с трудова дейност.
След извършването на подбор, списък с одобрените кандидат – потребители на
услугата ще бъде изнесен на информационното табло в деловодството на Община
Кресна и в кметството на населеното място.
Процедурата за прием на документи за кандидат –потребители продължава през
целия период за реализирането на проекта. Подалите заявление-декларация и попадащи
в горепосочените целеви групи, ще бъдат включени допълнително при наличие на
свободни места.
Заявления – декларации за кандидатстване за социалната услуга „Осигуряване
на топъл обяд в община Кресна” следва да се подават в Деловодството на Община
Кресна, ет.1.

