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                        ОБЩИНА ХАЙРЕДИН С ПРОЕКТ В ПОМОЩ НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА 

 

  На 18.05.2020 община Хайредин  стартира проект „В помощ на жителите в Община Хайредин , 
съфинансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с обща стойност 62 130 
лв. По него се предвижда подбор на минимум 40 потребители на социална услуга, които да 
гарантира равнопоставеност, честен и лоялен подбор в зависимост от нуждите на конкретното 
лице. Ще се проведе подбор за възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за 
самообслужване;  хора с увреждания и техните семейства; възрастни в риск. За целите на 
настоящият проект „Възрастен в риск” е лице, което е: - в зависимост от грижа, поради 
увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот; - 
в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-
19; - самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си 
сами. Всеки желаещ да се възползва от предоставяне на услугите ще направи заявка по телефон 
и координатора на проекта ще състави регистър на потребителите, включени за предоставяне 
на услуги. Дейността включва и подбор на доставчиците - " разносвач" по проекта. Това са хората, 
които ще предоставят услугите на потребителите отговарящи на индивидуалните им 
потребности. Предоставяне на услуги на лица от община Хайредин свързани с превенция на 
разпространението на коронавируса ще се осъщевствява от " Разносвач " - Доставка на храна, 
хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства 
на потребителите ), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни 
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административни услуги (със средства на потребителите). В дейността е планирано да се 
включат минимум 40 потребителя от населените места в община Хайредин. 


