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

Операция BG05FMOP001-5.001
„3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“

Проект «Топъл обяд в условия на пандемията от
COVID-19 в община Белово»
От 04.01.2021 година в община Белово стартира ДБФП № BG05FMOP001-5.0010049-C05, Проект «Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Белово» с
бюджет 237559,30 лева.Проектът включва дейности по предоставяне на ежедневен топъл
обяд за периода от 04.01.2021 до 30.06.2022 г. на 220 лица от следните целеви групи :


Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение
поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради
възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и
неблагоприятно протичане на инфекцията;



Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на
бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа;



Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от
допълнителнаподкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в
невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Топлият обяд включва топла супа, основно ястие, 1/2 хляб – всеки работен ден и
десерт един път седмично. Храната се доставя по домовете на всички включени
потребители от всички населени места на територията на община Белово - общо 9 на брой,
в часовия диапазон . 09,00 часа - 14,00 часа .Храната се доставя по домовете от два
автомобила, предоставени за ежедневно ползване от община Белово, съвместно със
служители на Домашен социален патронаж.
С реализирането на проекта се подпомагат уязвимите групи по време на
извънредната ситуация в страната, с което се ограничи разпространението на COVID-19.
Приемът на заявления е безсрочен, като необходимите документи за включване и
подбор могат да се вземат от всички кметства на територията на община Белово, както и от
общинска администрация – Белово,ет.2, стая 105, тел.за връзка 03581/2773;

Проекта се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма
за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия
за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

