РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Общинска администрация
Ямбол

ОБЩИНА ЯМБОЛ ПРОДЪЛЖАВА И ПРЕЗ 2019 Г. ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ПРОЕКТ: „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД ”
И през 2019 г. Община Ямбол продължава изпълнението на дейностите по Проект
„Осигуряване на топъл обяд в Община Ямбол”, Договор № BG05FMOP001-3.002-0193C03, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд-2016“ по Оперативна програма за
храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, финансирана от Фонда за
европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България.
Проектът "Осигуряване на топъл обяд в Община Ямбол" е на стойност 357 148,73 лева
и период на изпълнение от 43 месеца – от 01.11.2016 г. до 30.04.2020 г. Той има за
цел да надгради и разшири обхвата на действащите до сега обществени трапезарии и да
подпомогне тази част от населението в града, която получава минимални доходи и
трудно осигурява средства за задоволяване на ежедневните потребности от храна.
Проектът е насочен към следните основни целеви групи:
1. Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии за осигурителен
стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии, пенсии, несвързани с трудова
дейност.
2. Скитащи и бездомни лица.
В рамките на изпълнението на дейностите по проекта, 150 лица всеки работен ден ще
получават топъл обяд. Осигурява се храна на представителите на избраните целеви
групи и доставка на храна по домовете чрез Домашен социален патронаж град Ямбол.
Предлаганата храна е разнообразна и отговаряща на критериите за балансирано
хранене, като за целта менюто се изготвя от диетолог, а обяда се приготвя от персонал с
необходимата квалификация.
Успоредно с това, общината е и партньор на ЕТ “Стефан Станчев“, изпълняващ
програма „Обществена трапезария“ , финансирана от Фонд „Социална закрила“. Всеки
работен ден се осигурява топъл безплатен обяд на още 150 лица, оценени от комисия
като най-нуждаещи се. Една част от тях получават храната в ресторант „България“ (зад
ДСК), а на хората в невъзможност да се придвижват - обядът се доставя до домовете им.
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