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Община Първомай e бенефициент по проект „Подновяване и модернизиране
на кухненското обзавеждане и оборудване на „Домашен социален патронаж” –
гр. Първомай”, Договор РД04-32/29.05.2019 г., финансиран от Фонд „Социална
закрила” към Министерство на труда и социалната политика.
Общата стойност на проекта е 29 960.00 лева, като 26 964.00 лв. от тях са
финансиране от Фонд „Социална закрила”, а 2 996.00 лева са собствени финансови
средства на Община Първомай.
Срокът за изпълнение на проекта е 4 месеца, считано от 01.07.2019 година.
Основната цел на проекта e повишаване качеството и капацитета на
социалната услуга „Домашен социален патронаж” в гр. Първомай чрез
модернизация на кухненското обзавеждане и оборудване.
Подцелите на проекта са:
 Подобряване на материалната среда на „Домашен социален патронаж –
Първомай”;
 Създаване на модерни условия за потребителите на патронажа, чрез
закупуването на ново обзавеждане;
 Намаляване на режийните разходи, чрез закупуване на съвременно
енергоспестяващо оборудване;
 Предоставяне на качествена и ефективна социална услуга за приготвяне и
доставка на храна за възрастни, самотно живеещи и хора с увреждания;
 Повишаване на интереса и увеличаване на броя на потенциалните ползватели
на услугата, чрез повишаване производителността на персонала, работещ в
социалния патронаж;
 Осигуряване на по-добри и безопасни условия на труд за работещите в кухнята
на Домашен социален патронаж – гр. Първомай;
 Реализиране на икономии на средства от общинския бюджет, които да бъдат
насочени към други дейности, свързани с повишаване качеството на предоставяната
услуга.
Основните дейности по проекта са:
1. Организация и управление на проекта;
2. Провеждане на процедура за избор на изпълнител;
3. Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване;
4. Информиране и публичност.
С реализацията на проекта се очаква „Домашен социален патронаж” гр. Първомай
да се превърне в една приятна за работа база и благоприятна среда за осъществяване
на услугата.

