проект “Модернизация на материалната база на Домашен социален
патронаж за предоставяне на социални услуги в община Кричим “обществена трапезария” и “домашен социален патронаж”
На 30.05.2018 г. между Фонд “Социална закрила” към МТСП и община Кричим бе
подписан Договор за съвместна дейност № РД04-114 за закупуване на оборудване и
обзавеждане по проект “Модернизация на материалната база на Домашен социален
патронаж за предоставяне на социални услуги в община Кричим - “обществена
трапезария” и “домашен социален патронаж”.
Целта на проекта е да се закупят нови хладилни витрини, електрически печки,
професионални електро уреди, които се използват в ежедневната работа на персонала.
Това ще допринесе в значителна степен за повишаване качеството на предоставяните от
община Кричим социални услуги.
Проектът е на обща стойност 29 996 лв. с ДДС, като 26 996,40 лв. са от Фонд
„Социална закрила” и 2 999,60 лв. са собствено финансово участие на община
Кричим.
 Основните дейности по проекта са:
Дейност 1 – Организация и управление на проекта:
1.1. Сформиране на екип за управление и изпълнение на проекта, включващ в
позиции, съобразени с обхвата и съдържанието на проектното предложение: Ръководител;
Счетоводител, Юрисконсулт;
1.2. Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнители съгласно
изискванията на ФСЗ; съгласуване с ФСЗ, подписване на тристранни договори;
1.3. Осигуряване на информираност и публичност за проекта чрез съобщения в
информационния бюлетин на община Кричим, на интернет страницата на общината и
други;
1.4. Отчитане (технически доклад и финансов отчет) на изпълнение на проектните
дейности, в т.ч. координация с ФСЗ за приемане на място на извършените доставки;
1.5. Провеждане на една заключителна церемония с минимум 30 участници.
Дейност 2 – Закупуване, доставка и монтаж на оборудването:
2.1. Подготовка на документацията за избор на изпълнители, отчитайки прогнозната
стойност на общия обем планирани доставки на оборудване;
2.2. Събиране и оценка на оферти, провеждане на избор на изпълнители;
2.3. Избор на изпълнители, подписване на договор/и;
2.4. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на новозакупеното оборудване (в
т.ч. подписване на приемо-предавателни протоколи и въвеждане в експлоатация).
 Целева група: Хора с увреждания, Възрастни хора.
 Ползватели на социалната услуга:
140 лица, от които:
- 30 бр. възрастни хора над 61 години и инвалиди – първа и втора група,
потребители на Домашен социален патронаж;
- 20 бр. възрастни хора над 65 години, с доказана липса на близки, които да се
грижат за тях потребители на Дневен център за възрастни хора при община Кричим;
- 90 бр. лица и семейства на месечно социално подпомагане по реда и условията на
чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за месечното социално подпомагане; лица с
доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотно живеещи лица и
семейства, получаващи минимални пенсии /пенсия за осигурителен стаж и възраст;
пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии несвързани с трудова дейност/ потребители на социалната услуга обществена трапезария.
 Проектът ще се реализира на територията на: община Кричим.
Начало на проекта: 01.06.2018 г.
Край на проекта: 30.09.2018 г.

