Община Върбица стартира изпълнение на Проект „Закупуване на оборудване и
обзавеждане за Домашен социален патронаж в гр.Върбица” съвместно с Фонд
„Социална закрила”
На 30.05.2018г. Кметът на Община Върбица инж.Мердин Мустафа Байрям подписа
договор с Фонд „Социална закрила” към Министерството на труда и социалната политика
за изпълнение на проект Проект „Закупуване на оборудване и обзавеждане за
Домашен социален патронаж в гр.Върбица”
Обща стойност на проекта е 30 000лева, като финансовите средства отпуснати от Фонд
„Социална закрила” са в размер на 27 000лeва. Община Върбица участва със собствено
финансиране в размер на 3 000 лева.
Основната цел на проекта е повишаване качеството и ефективността на извършваната
грижа за възрастните хора и тези в неравностойно положение, чрез създаване на
оптимални условия за функциониране на Домашен социален патронаж гр.Върбица
Под цели на проектното предложение:
•
Изпълнение на социалната политика на община Върбица и дейностите за
реализиране на целите заложени в стратегическите документи за развитие на община
Върбица, насочени към разгръщане и подобряване мрежата от социални услуги в
общността, предоставяне на качествени социални услуги за различните целеви групи,
нуждаещи се от социална закрила и социална подкрепа;
•
Подновяване на амортизирано оборудване в Домашен социален патронаж
гр.Върбица
•
Осигуряване на по-добри и безопасни условия на труд за работещите в кухнята на
Домашен социален патронаж гр.Върбица
•

Пестене на време и разходи за енергия при приготвянето на храната;

•
По-добра рентабилност, ефективност и по-високо качество на храната, приготвяна
от Домашен социален патронаж гр.Върбица;
•
Подобряване условията на работа в кухненския блок, с оглед всички потребители
своевременно да получат обяд;
•
Реализиране на икономии на средства от общинския бюджет, които да бъдат
насочени към други дейности, свързани с повишаване качеството на предоставяната
услуга.
Целевата група, която ползва услугите включва:
⌧ Хора с увреждания
⌧ Възрастни хора
⌧ Етнически общности

Общият брой ползватели на социалната услуга на Домашен социален патронаж, Община
Върбица към момента на кандидатстване е 825 потребители.
Дейностите по проекта включват:
•
Сформиране на екип за организация и управление на проекта - Ще бъде формиран
екип, който включва ръководител проект, счетоводител, координатор и технически
сътрудник, с цел точно, пълно и качествено изпълнение на проекта;
•
Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнител за доставка и
монтиране на професионално кухненско оборудване, съгласно изискванията по ЗОП;
•
Набиране на оферти на фирми, предлагащи подходящо за кухнята на ДСП
съвременно енергийноефективно кухненско оборудване, отговарящо на съвременните
български и европейски стандарти и хигиенни норми;
•

Избор на изпълнител и изготвяне на договор;

•
Подписване на тристранен договор между община Върбица, фонд „Социална
закрила” и избрания изпълнител;
•
Доставка и монтаж на закупеното кухненско оборудване - В рамките на тази
дейност се предвижда закупуване и монтаж на кухненското оборудване и обзавеждане,
предвидено по проекта;
•
Информиране и публичност - Информация за проекта ще бъде публикуване на
интернет страницата на общината в началото и в края на изпълнение на дейностите по
проекта;
•

Отчитане на проекта;

Срокът на изпълнение на дейностите по проекта е до 01.10.2018 г.

