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

ОБЯВА
Община Златарица кандидатства с проект за осигуряване на топъл обяд за 100 души в
неравностойно положение. Средствата са по Оперативна програма за храни и/или
основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане
на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г.
Процедурата е за директно отпускане на стопроцентова безвъзмездна финансова
помощ, а планираният бюджет за дейностите е 53 130,00 лв.
Проектното предложение предвижда предоставяне на топъл обяд за жителите на град
Златарица, село Горско Ново село и село Родина в периода от 1 февруари 2017 г. до 30
ноември 2017 г.
От топъл обяд ще могат да се възползват 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
самотно живеещи лица и семейства, които не могат да се издържат чрез имуществото
си или труда си и получават пенсии в минимални размери - за осигурителен стаж и
възраст, за инвалидност, наследствени пенсии, пенсии, несвързани с трудовата дейност.
Желаещите да ползват услугата „Топъл обяд" подават заявление - декларация / по
образец / лично или чрез упълномощено лице в информационния център на община
Златарица на ул. „Стефан Попстоянов“ №22.
Подаването на заявления за участие е непрекъснат процес. Първоначалния прием на
заявления е в периода от 23.01.2017г. до 30.01.2017г.
Кандидатите за потребители могат до подават заявления-декларации и след
първоначално обявения прием до 31.10.2017г.
В случай, че местата бъдат заети след първоначалния прием правоимащите попадат в
списъка с резерви.
Установяването на правоимащите лица ще се извършва от дирекция „Социално
подпомагане“ и комисия назначена със заповед на кмета на общината.
По проекта ще бъдат изпълнени и съпътстващи мерки по консултиране и съдействие за
възможностите за включване в други социални услуги, ползване на административни
общински услуги и подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги.

