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Подписани са договорите за проекти за близо 7 милиона и 700 хиляди лева, които ще
се изпълняват през следващата година в община Белоградчик. Четири от проектите са
по програмата за развитие на селските райони, а един по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”. От началото на следващата година ще стартира
подаването на молби за участие в проекта „Да се погрижим заедно за нашите близки”,
финансиран по схема „Помощ в дома” на програма „Развитие на човешките ресурси”. За
изпълнението на проекта са осигурени 198 хиляди лева. По него като домашни санитари
и асистенти ще бъдат наети 40 безработни деца. Те ще предоставят почасови услуги на
98 потребители от града и селата- възрастни хора, самотно живеещи и лица с
увреждания. Ангажираните по проекта лица ще бъдат на 8 часов работен ден, с
възнаграждение 320 лева.

Условието, на което трябва да отговарят кандидатите за асистент – социална работа
или домашен санитар е да бъдат безработни лица, регистрирани в Дирекция „Бюро по
труда”, уточниха от общинската администрация в Белоградчик. Не е допустимо да бъдат
наемани на работа кандидати на пенсионна възраст.

В Държавен фонд „Земеделие” е подписан договор по програмата за развитие на
селските райони за ремонт и реконструкция на читалището в Белоградчик и
обособяване на център за настаняване от семеен тип за възрастни лица с деменция в
село Дъбравка. Одобрените за финансиране разходи са на стойност 2 милиона
140 хиляди лева. Срокът на договора е до 30 месеца от датата на избор на изпълнител,
но не по-късно от 15 юли 2015 година. По договор с фонда ще бъде изграден и Център
за настаняване от семеен тип за 12 деца. Стойността на проекта е 667 хиляди лева. По
друг проект по програмата за развитие на селските райони ще бъдат осигурени 4
милиона 336 хиляди лева. Проектът включва реконструкция и модернизация на
многофункционална спортна зала, реконструкция на градския стадион и изграждане на
тренировъчно игрище. По същата програма е подписан договор и по проект
„Изграждане и развитие на информационен център на територията на Община
Белоградчик”. Стойността на проектното предложение е 327 хиляди лева. Основни
дейности по проекта са обособяване на 11 общински помещения в информационно комуникационни центрове, предоставящи административни услуги, услуги за бизнеса и
здравни съвети в 11 населени места на територията на Община Белоградчик.
радио гама
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