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ОБЯВА
На 21.04.2020 г. Община Стражица подписа Допълнително споразумение
към Административен договор № BG05M9OP001-2.040-0044-С01 за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, процедура BG05M9OP001-2.101
“Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”,
за финансиране на Проект № BG05M9OP001-2.101-0105 във връзка с
изпълнението на Проект BG05M9OP001-2.040-0044 „Патронажна грижа в
общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица”.
Предизвикателствата, свързани с пандемичния взрив на заболяването от
вируса COVID 19, наложиха от страна на общините Стражица, Елена, Златарица,
Лясковец да бъдат мобилизирани допълнителни ресурси за превенция и
осигуряване достъпа до услуги на уязвими лица - възрастни хора над 65 г. с
ограничения или в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и
техните семейства, възрастни в риск, които са застрашени в най-голяма степен от
COVID-19, както и за лица в карантинен период.
Основната дейност по проекта е осигуряване на мрежа от услуги в
домашна среда - доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа
необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с
други средства, различни от тези по договора), заплащане на битови сметки,
заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на
потребителите или с други средства, различни от тези по договора).
За предоставянето на услугите по Компонент 3 ще бъдат назначени
работници, изпълняващи доставки по домовете – общо за четирите общини около
32 лица. Продължителността на дейностите по Компонент 3 е 10 месеца, считано
от 16.03.2020 г., но не по-късно от 31.12.2020 г. Очакваният брой потребители на
услугата е минимум 194 лица за територията на четирите общини.
Одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 297 570,00 лв., в
т.ч. разходи по линия на ЕСФ на стойност 252 934,50 лв.
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