ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
Операция „Осигуряване на топъл обяд-2016“
BG05FMOP001-03.002
Проект: „Осигуряване на топъл обяд в община Свищов”
Договор № BG05FMOP001-3.002-0110-С01
Бенефициент: Община Свищов
С подписаното допълнително споразумение № 1 към Договор N BGO5FMOPOOI-3.OO2O11O-CO1 за безвъзмездна финансова помощ между Агенция за социално подпомагане и
Община Свищов, на Общината са осигурени средства, за да продължи да се предоставя
услугата „топъл обяд” на 30 представители от целевите групи със срок до 31.12.2019 г.
Финансирането е по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане
и от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.
За закупуване на хранителни продукти – разхода за единица продукт е по 2.50 лева и включва
супа, ястие хляб и десерт .
По процедурата не се изисква съфинансиране от страна на Общината.
Общата цел на операцията:
Операцията допринася за постигане общата цел на оперативната програма, свързана с
намаляване на броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни, с
оглед преодоляване на основно материално лишение.
Допустими дейности – видове
1.
2.
3.
4.

Определяне на целевите групи
Закупуване на хранителни продукти
Осигуряване на топъл обяд.
Предоставяне на съпътстващи мерки.

Съпътстващите мерки, предвидени в допълнение към разпределянето на храна целят
намаляване на социалното изключване и/или справяне с извънредни социални ситуации по
еманципиращ и устойчив начин. Те допълват предоставянето на топъл обяд по настоящата
процедура и се изразяват индикативно в индивидуално/групово консултиране и съдействие за:
o

възможности за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на
общината, включително и такива, финансирани от ЕСФ;
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ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
o

o

ползване на административни общински услуги; осигуряване на временен подслон на
бездомните лица; подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги;
управление на семейния бюджет; здравословно и балансирано хранене, както и
други форми на подкрепа, съдействие, индивидуално или групово консултиране,
реализирани в отговор на установени конкретни нужди и проблеми на представителите
на целевите групи.

Реализирането на съпътстващи мерки е една от спецификите на подпомагането от Фонда за
европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица.
Целеви групи
Целевите групи по тази операция се определят с Наредба на Министъра на труда и социалната
политика № РД-07-1 от 4.04.2016 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по
ОПХ (ДВ, бр.29 от 12.04.2016 г.).
ОСНОВНА ЦЕЛЕВА ГРУПА:
1.
Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от
дирекция „Социално подпомагане“ град Свищов;
2.
Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии - за осигурителен
стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност;
ВАЖНО!!! Съгласно чл. 6 от Наредбата на Министъра на труда и социалната политика
№ РД-07-1 от 4.04.2016 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по ОПХ
(ДВ, бр.29 от 12.04.2016 г.), поименното определяне на конкретните представители на
целевите групи се извършва от дирекция „Социално подпомагане“, въз основа на
данните от регистрите на подпомаганите лица, въз основа на служебно представена
информация или въз основа на обосновано предложение – Приложение № 1 към
Наредбата, по ред и в срокове, определени от Ръководителя на УО на ОПХОМП.
Приемът на документи на представители на целевата група за тази услуга остава отворен.
Допълнителна информация за хората, които могат да се възползват от нея, може да се получи в
стая № 41, в сградата на Община Свищов и в Домашен социален патронаж.
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