О Б Щ И Н А

Р О М А Н

3130 гр. Роман, бул. Христо Ботев № 132-136
тел. 09123/20 64, факс 09123/2349
e-mail: roman@roman.bg

Социална насоченост на проекта – целева група:
 Хора с увреждания;
 Възрастни хора;
 Други групи – социално слаби хора

web: www.roman.bg

Цели на проекта:
Основната цел на проекта е да бъде повишено качеството и
капацитета на предлаганите от Домашен социален патронаж
Роман услуги.
Като подцели на проекта могат да бъдат определени:

ДОГОВОР № РД04-87/04.07.2017г.




между Фонд“Социална закрила“ и община Роман



Проект:„Модернизиране на кухненското оборудване и
обзавеждане на Домашен социален патронаж в община
Роман”



Подобряване на материалната база на ДСП;
Осигуряване на съответствие с нормативни изисквания
чрез модернизация на материалната база;
Осигуряване на по-добри и безопасни условия на труд за
работещите в кухнята на ДСП.
Реализиране на икономии на средства от общинския
бюджет, които да бъдат насочени към други дейности,
свързани с повишаване качеството на предоставяната
услуга.

Стойност на проекта 20000 лева
Финансиране от ФСЗ -18 000 лева
Община Роман 2000,00 лева
Срок за реализация на проекта : октомври 2017г.

Основните дейности по проекта са:
Дейност 1: Сформиране на екип

Заповед за сформиране на екипа и провеждане на среща на
екипа за стартиране на дейностите по проекта. Ще бъде
проведена среща между служителите, ангажирани пряко или
непряко с изпълнение на дейностите, с цел разпределение на
задачи и отговорности и определяне на срокове;
Дейност 2: Провеждане на процедура за избор на изпълнител.
За избор на изпълнител/ доставчик по проекта ще бъде
проведена процедура при спазване на принципите, условията и
реда за възлагане, съгласно изискванията на ЗОП. Дейността
включва подготовка и провеждане на процедурата, избор на
доставчик и сключване на договора с избрания изпълнител;
Дейност 3: Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за
ДСП.
Доставката се извършва в определения в договора с
изпълнителя срок, а оборудването се приема чрез подписване на
примо-предавателен протокол за съответствието на доставката с
техническата спесификация.
Предвижда се доставка на една професионална електрическа
пекарна на три нива, зеленчукорезачка –1 бр., картофобелачка 1бр., хладилна витрина с вместимост 365 литра -1бр. , два броя
абсорбатори, шкаф мивка от неръждаема стомана с едно гнездо
-1бр., гастронома -3броя и едни брой тенджера с капак от
94литра

Дейност 4: Осигуряване на информация и публичност по
проекта.
Информация за изпълнението на проекта и ролята на Фонд
„Социална закрила“ във финансирането на дейностите, ще бъде
публикувана във вестник „Враца днес“ и интернет страница на
община Роман.
Дейност 5: Отчитане на проекта.

Очаквани резултати от изпълнението на проекта


качествено, бързо и навременно доставяне на
приготвената храна на потребителите на социалните
услуги Домашен социален патронаж



разкриване на Обществена трапезария.



увеличаване на обхвата и капацитета на ДСП Роман



подобряване условията за работа в ДСП Роман и
относително намаляване на разходите за ел.енергия

