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ЦЕЛ:

Обща цел на програмата е свързана с 
намаляване на броя на живеещите в 
бедност лица, чрез подпомагането им с 
храни с оглед преодоляване на основното 
материално лищение Като конкретни цели 
на операцията са определени: Допълване 
надграждане и разщиряване на обхвата на 
действащата национална програма за 
подпомагане на обществените 
трапезарии.Създаване на трапезарии за 
целогодишно обслужване на нуждаещите се 
лица.

Проектното предложение отговаря 

напълно на изискванията на Оперативна 

профама за храни и или основно материално 

подпомагане от стратегия за развитие на 

социалните дейности 2014-2020г.

Обща цел 2. Да се създадат условия за 

социално включване/интегриране на 

максимален брой хора в неравностойно 

положение и уязвими групи, чрез: 

Специфична цел 2.1.Да се осигурят условия 

за пълноценен и достоен живот на хората с 

увреждания в семейна среда чрез разкриване 

на услуги и грижа в общността:Мярка 

2.1.1.Разширяване на социалните услуги за 

подкрепа в ежедневиетон а хората с 

увреждания и техните семейства.Дейност 

2.1.1.5. Продължаване функционирането и 

повишаване качеството на предоставяните 

услуги от Обществените трапезарии в 

община Завет. Обхващане на повече лица, 

нуждаещи се от услугите на обществената 

трапезария. Капацитет на услугата през 2015 

е 50 потребители , през 201бг- 70 

потребители..

ОПИСАНИЕ:

Предоставяне на топъл обяд в населени места на 
община Завет. Проектът се финансира от 
Фонда за европейско подпомагане на най- 
нуждаешите се лица.По оперативна програма за 
храни и или основно материално
подпомагане.Операцията допълва, надгражда и 
разширява обхвата на дейностите по 
обществените трапезарии, финансирани от фонд 
„Социална закрила“. Операцията допринася за 
постигане на общата цел на програмата свързана 
с намаляване на броя на живеещите в бедност 
лица, чрез подпомагането им с храни. 
Предоставянето на топлия обяд ще се извършва 
от домашен социален патронаж към община 
Завет, Приготвянето на топлия обяд за 
заложените целеви групи ще се осъществява в 
кухнята на общинска сф ада Домашен социален 
патронаж. Помещенията отговарят на всички 
законови изисквания, включително и с 
удостоверение по чл. 12 от Закона за 
храните.Съпътстващите мерки ще бъдат 
осигурени със собствен човешки ресурс на 
общината. Те ще се изразяват в консултиране 
относно възможност за ползване на съпътстващи 
социални услуги, консултиране и помощ при 
извършване на административни услуги 
предоставяни от общината, възможности за 
ползване на здравни, образователни и др. 
услуги. За всяка консултация и мярка ще бъдат 
изготвяни протоколи. Тази дейност ще се 
извършва според потребностите на целевите 
групи.В резултат на изпълнение на дейността ще 
се облекчи социалната изолация на 70 
души /отчасти и техните семейства/ от
община Завет

ДЕИНОСТИ 

Дейност 1

Определяне на целевите групи.. 

Дейност 2.

Закупуване на хранителни продукти. 

Дейност 3.

Осигуряване на топъл обяд. 

Дейност 4.

Предоставяне на съпътстващи 
мерки.

Предоставяне на топъл обяд- супа основно 
ястие и хляб


