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ЛЯСКОВЕЦЛЯСКОВЕЦ
ОБЩИНСКА ХРОНИКAОБЩИНСКА ХРОНИКA

Община Лясковец и читалище „Напредък-1870” гр. Ляс-
ковец организираха по повод международния ден на балета
- 29 април Празник на балета, който се проведе в два после-
дователни дни - на 29 и на 30 април 2011 година на сцената
на читалището вЛясковец.
В първия ден балерините от школата-домакин - Балетна

школа „Ритъм” при лясковското читалище, участваха в праз-
ничен концерт, посветен на 35-ата годишнина от основава-
нето на Балетната школа в Лясковец и 15 години от същес-
твуването набалет „Ритъм”.
За четвърти пореден път в Лясковец се организираПраз-

ник на балета под патронажа на кмета на общината. Балет-
ният педагог Валя Атанасова бе поканила за участие в
четвъртото изданиебалетни състави от няколко града. В таз-
годишния балетен фест се включиха балетни формации от
В. Търново, Г. Оряховица, Казанлък, София и Силистра, а
именно - софийското танцово студио „Дилейн” с ръководи-
телДианаДжарова, балет „Б 2” от градСилистра, ръководен
от Боряна Кьосева, два горно-
оряховски балета „Етна” и
„Грация” с ръководителиНадя
Стойчева и Соня Георгиева,
балет „Финес” от град Ка-
занлък, с худ. ръководител
Гергана Начева, както и вели-
котърновските танцьориот ба-
летна школа „Балетино”, с ба-
летен педагог Елица Филева.
За първа година участва и ба-
летен колектив отСкопие,Ма-
кедония - „Арт-балет” с худ.
ръководител Тамара Кртоли-
ца. С това балетният празник
в нашия град придоби между-
народен характер. През
първата и втората година учас-
тваха състави от триградието,
третият празник на балета в
Лясковец уважиха и колективи от други областни градове на
страната, а тази година за пръв път имаше и участие от дру-
га държава, което го превръщавмеждународен по статут.
Общо около 150 балерини излязоха на сцената на ляс-

ковското читалище през двата дни. Специален гост-
участник бемакедонският състав, а сред официалните гости
в публиката, освен патрона на празника д-рИвелина Гецова,
бе и депутатът от 41-то Народно събрание Аспарух Стаме-
нов, който бе донесъл поздравителен адрес за балерините,

от името на великотърновските народни представители от
ПП ГЕРБ. Гост на празника бе и дългогодишния педагог

Стефка Антонова, пръв пре-
подавател в лясковската Ба-
летна школа и учител на Валя
Атанасова.
Празникът набалета вЛяс-

ковец няма конкурсен харак-
тер, но и този път бе един пре-
красен повод да се съберат и
обменят опит и знания раз-
личните колективи, и в също-
то време бе истински прекра-
сен празник за любителите на
изящното изкуство.
Всеки колектив получи гра-

мота за участието си и пред-
метни награди, осигурени от

кмета на общината. Д-р Ивелина Гецова поздрави гостува-
щите състави и им благодари за участието. „Благодаря на
всички Вас, скъпи гости, за участието Ви в четвъртия праз-
ник на балета в Лясковец. Благодаря Ви, че уважихте
тържествата, посветени на 35-ата годишнина от основава-
нето на Балетната школа в град Лясковец и 15-ата годишни-
на от създаването на балет „Ритъм”! Радостна съм, че из-
брахте нашия град, за да отпразнувате Международния ден
набалета”, каза д-р Гецова.
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През 2011
с едмицата
на гората -
продължи от
4 до 10 ап-
рил. Тя се от-
белязва по
т р а д и ц и я
през първата
цяла седми-
ца на април
от 1925 г. до
днес. Орга-
низира се от
Изпълнител-
ната агенция
по горите.Мо-
тото на тра-
диционната
проява тази
годинабе „Го-
рата за хора-
та". Генерал-
ната асам-
блея на Обе-
динените на-

ции обяви 2011 заМеждународна година на горите и прика-
ни правителствата, неправителствените организации, час-
тния сектор заедно да повишат информираността на об-
ществото по отношение на природосъобразното управле-
ние, опазването и устойчивото развитие на всички типове
гори в полза на сегашните ибъдещите поколения.
По време на седмицата на гората стартира и национал-

на кампания „Да изчистим България”, която бе подкрепена
и от община Лясковец. Да се включат в нея имаха възмож-
ност всичкижители и институции, действащи на територия-
та на град Лясковец. Начинанието под наслов „За чист и зе-

лен Лясковец” се проведе на 8 и 9 април 2011 г. Кампанията
бе организирана от общинска администрация Лясковец, с
подкрепата на РИОСВ - Велико Търново, Държавно лесни-
чейство Горна Оряховица, Туристическо дружество „Янтра
- 1915”, Местната инициативна група „Лясковец-
Стражица”, Сдружение „Бъдеще за нас” и други.
Официалният старт на кампанията бе даден на 8 април

пред сградата на Община Лясковец, където организатори-
те създадоха сборен пункт. Община Лясковец осигури по-
садъченматериал, чувалииръкавици, както и рекламни те-
ниски с логото на кампанията за всички участници. Преди
да започне почистването, организаторите препоръчаха на
всички, желаещи да се включат в кампанията, да си носят
необходимиинструменти за работа.ОбщинаЛясковец при-
зова също обществеността за почистване пространствата
около жилищата. Голяма част от населението се отзова на
апела и в рамките на кампанията и в следващите дни хора-
та събраха боклука пред домовете си. Отпадъчния матери-
ал бе поставен до контейнерите, откъдето бе събран от
фирмата, отговаряща за сметоизвозването.
В първия етап от еконачинанието бе извършено залеся-

ване на открити територии в гр. Лясковец. Засадени бяха
дръвчета на детската площадка в междублоковото про-
странство в близост до сградата на общината, в градинките
предНУ „Никола Козлев”, в зелените площи около градския
стадион „Юнак”. В първия ден бяха почистени и обширните
терени около манастира „Св. св. Петър и Павел”. Вторият
етап от кампанията се проведе на следващияден и започна
още рано сутринта. В него участваха най-активно членове-
те на общинската структура на ПП ГЕРБ. През втория ден
от инициативата лясковчани трябваше да почистят екопъ-
теката, местността „Лесопарка” и околовръстния път. Към
групата на почистващите се присъедини и кметът на общи-
ната д-р Ивелина Гецова. Третият етап от кампанията, про-
вел се в съботния следобед на 9 април включваше почис-
тване на зелените зони от градския стадион до Петропав-
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ЧЕТВЪРТИ ПРАЗНИК НА БАЛЕТА СЕ СЪСТОЯ В ЛЯСКОВЕЦ

ПРОВЕДЕ СЕ КАМПАНИЯ ЗА ЧИСТ И ЗЕЛЕН ЛЯСКОВЕЦ“„

на стр. 2

С две втори места се завърнаха нашите момичета от
престижен конкурс за танци. В Русе се състоя конкурсът
„Танцуваща река” и в него за поредна година се включиха и
нашите балерини. Възпитаничките на Валя Атанасова от
балет „Ритъм” при читалище „Напредък-1870” гр. Ляско-
вец се състезаваха с около 25 колектива и завоюваха пре-
стижни награди. В танцовия конкурс те се съревноваваха в
трета младежка група - девойки на 16 и 17 години. Предсе-
дател на журито беше Марияна Захариева - балет май-
стор. Момичетата ни представиха четири танца - „Молит-
ва”, „Нощен пейзаж”, „Цигански танц” и „Моминска игра” и
те им донесоха две купи за второ място. Получиха и трета
купа като специална награда, която имбеприсъдена за ця-
лостното имуспешнопредставяне.
Международният танцовфестивал в Русе се провежда

за пета поредна година и е намного високо ниво. Ежегодно
в него се включват над 500 танцьори от различни градове
на страната. Всяка година има и международно участие -
предимно колективи от румънски градове. Тази година
участваха състави от Варна, Велико Търново, Търговище,
Силистра, Разград, Добрич, Троян, Русе, Г. Оряховица,
Лясковец и др. Румънските групи бяха от Питещи, Крайова
и Гюргево.

ДВЕ ВТОРИ НАГРАДИ ПОЛУЧИХА
Н АШ И Т Е Б А Л Е Р И Н И О Т
ФЕСТИВАЛА „ТАНЦУВАЩА РЕКА”

Схема BG051PO001-5.2.06
„Социални услуги за социално включване”,

Договор BG051PO001-5.2.06-0134-С-0001 „Пълноценен живот
и грижа за възрастните хора в община Лясковец, чрез създаване на дневен център”.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП “Развитие на човешките

ресурси” 2007-2013, съфинансирана чрез Европейския социален фонд.

На 21 април, в самото навечерие на Великденските праз-
ници в Лясковец бе официално открит Дневният център за
възрастни хора. В ранния следобед на Велики Четвъртък
лентата му прерязаха кметът на община Лясковец д-р Иве-
лина Гецова и Мария Василева, регионален представител
наАгенцията за социално подпомагане.Изграждането наце-
нтъра стана възможно, благодарение на спечелен проект с
наименование „Пълноценен живот и грижа за възрастните
хора в община Лясковец, чрез създаване на дневен център”.
Проектът стартира в първия ден на новата година - 1 януари
2011 г. Той се осъществява с финансовата подкрепа на ОП
„Развитие на човешките ресурси” и е съфинансиран от Евро-
пейския социален фонд. Проектът е на обща стойност 180
хил. лв. Основната цел на проекта бе да се създаде Дневен
център за възрастни хора в общината, чрез който да се подо-
бри качеството наживот на възрастни гражданиида се нама-
ли социалната имизолация.
Във връзка с реализирането на проекта, бяха ремонти-

рани помещения в сградата на Домашния социален патро-
наж в Лясковец, като хората от третата възраст ще могат да
ползват пакет от различни социални, медицински и образо-
вателни услуги в новооткрития дневен център. На разполо-
жение на потребителите ще бъдат различни специалисти -
социален работник, психолог, рехабилитатор, медицинско
лице. Възрастните хора, които ползват услугата чрез но-

В НАВЕЧЕРИЕТО НА ВЕЛИКДЕН БЕ ОТКРИТ
ДНЕВНИЯТ ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА

на стр. 2
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ловскияманастир.
В залесяването и събира-

нето на боклуците се включи-
ха граждани, институции, учи-
лища, общинска админис-
трация и неправителствени
организации - общо около
430 лясковчани, които съвес-
тно се отнесоха към апела на
общинското ръководство и
дори силният вятър не пре-
кърши желанието им да по-
чистят и озеленят родното си
място. Неслучайно преди че-
тири години градът ни беше
отличен с приз отРИОСВиоб-
явен за най-озелененото се-
лище във Великотърновска
област.

ДОБРИДЯЛЧАНИ СЪЩО ПОЧИСТВАХА В СВОЕТО
НАСЕЛЕНО МЯСТО.

„В Добри дял подкрепяме добрите инициативи”, казва
секретаря на читалището Веселина Събева и аргументира

думите си с факти. По иници-
атива на читалищното насто-
ятелство деца и възрастни,
както и самодейците при НЧ
„П.Р.Славейков-1903” се
включиха на 9 април в орга-
низирано почистване на пар-
ка и площите около сградата
на читалищната светиня. От
най-малкия Станислав на 8-
годишна възраст, до най-
възрастния участник - 80-
годишната леля Пенка - всич-
ки помогнаха една определе-
на част от селото да стане по-
чиста и приветлива. „Нека и
занапред се отнасяме така се-
риозно към подобни инициа-
тиви, защото това е за добро-
то на нашето село, за нашето

читалище. Напук на лошия вятър, ние успяхме да струпаме
огромна купчина с отпадъци, опаковани и готови да бъдат
извозени на сметището. Останахме доволни от свършена-
та работа”, казаВеселинаСъбева.

,

воизградения център ще имат възможност за социално об-
щуване и развлечения. Те ще могат да се включат в различ-
ниформина организиране на свободното време, чрез клубо-
ве по интереси - цветарство, „Бон апети”, компютърни зани-
мания, развлекателни игри, седянка. Към центъра ще функ-
ционират същопевческа група и клуб „От нищонещо”.
На 21 април, след като приключи набирането на кандида-

тите за ползватели, започна същинското предоставяне на со-
циалната услуга. Към момента има записани 26 потребите-
ли, при капацитет на Дневния център от 30 възрастни хора.
Услугата Дневен център за възрастни хора ще продължи да
действа в рамките на проекта до 31 януари 2012 година.
След изтичането на периода, ако се окаже успешна форма,
община Лясковец ще кандидатства социалната услуга да
придобие статут на държавно делегирана дейност. Това ще
осигури устойчивост за предоставянето й и след края на про-
екта.
Вдневнияцентър потребителитеще заплащат такса 2ле-

ва на присъствен ден, което включва две закуски - сутрешна
и следобедна и обяд, както и ползване на рехабилитатор, со-
циаленработник, психолог имедицинско лице.
За предоставянето на услугата със средства на Европей-

ския съюз, чрезЕвропейския социаленфонд, са закупениоб-
завеждане и оборудване, фитнес уреди и други необходими
материали. Персоналът, обслужващ Дневния център е от 7
души, 5 от които са назначени на трудовдоговор идвама спе-
циалисти на граждански. Центърът за възрастни е с работно
времевсекиделниченденот 8:30 до18:30 часа.

Този документесъздаден сфинансоватаподкрепа наОперативна про-
грама „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския
съюз чрезЕвропейския социаленфонд. Цялатаотговорност за съдържани-
ето на документа се носи от Община Лясковец и при никакви обстояте-
лстванеможеда се приема, четози документотразява официалнотоста-
новищенаЕвропейския съюзиАгенция за социално подпомагане.

от стр. 1

ПРОВЕДЕ СЕ КАМПАНИЯ "ЗА ЧИСТ И ЗЕЛЕН ЛЯСКОВЕЦ“

НАШ ПЕДАГОГ ПРЕДСТАВИ ОБЛАСТТА В НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ДЕТСКИТЕ УЧИТЕЛИ ДИСКУТИРАХА ТЕМАТА „ДЕТСКА ГРАДИНА-СЕМЕЙСТВО”

...БЕ ОТКРИТ ДНЕВНИЯТ
ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА
от стр. 1

Втора пролетна национална конференция „Общуването
в професията на учителя” се проведе във Варна. Тя се
състоя в Двореца на културата и спорта в зала „Палас-прес”
и бе организирана със съдействието на Центъра за обуче-
ние, консултации и тренинг, на Дружеството на психолозите
в България, Двореца на културата и спорта-Варна, Основно
училище „КапитанПетко войвода” и общинаВарна.
Втората пролетна национална конференция имаше за

цел да бъдат събрани и представени вижданията и добрите
практики, свързани с общуването между участниците в пси-
холого-педагогическия процес - ученици, учители, родители,
взаимодействието между всички тях и ресорните админис-
тративни звена, обществените организации, както и всички

други организации, имащи отношение към възпитанието на
децата и младежите в училищна възраст. Бяха представени
педагогическите, психологическите и социални аспекти на
проблема като предпоставка и последствие за различни мо-
делина поведениенадецата и учениците и последващареа-
лизация с позитивен или негативен знак. Внимание бе отде-
лено и на въпросите за общуването с деца със специалниоб-
разователни потребности, особено по отношение на общу-
ването с тях в интегрирана среда, на общуването с деца, уче-
ници и родители в мултикултурна среда. Засегнати бяха и
въпросите, свързани с превенцията приобщуването надеца-
та и младежите вИнтернет. Участие взеха 120 педагози, пси-
холози, представители на държавните и общински админис-
тративни институции, отговарящи за образованието, пред-
ставители на висшите училища, на неправителствени орга-
низации,МВРи детските педагогически стаи, както и отдели-
те за закриланадетето от цялата страна.
Област Велико Търново бе представена от наш педагог,

единствения участник от региона ни. В престижната конфе-
ренция Кремена Енчева, старши учител в НУ „Никола Коз-
лев” се включи със свой доклад на тема: „СИП Гражданско
образование, като среда за ефективно социално-личностно
общуване”. Докладът на нашата учителка бе отличен като
иновативен, тъй като в основата му се разглежда един сери-
озен проблем - възпитанието и социално-личностното общу-
ване в съвременното училище. Отличието Енчева получи от
научния ръководител на конференцията - проф. д-р Мариа-
на Стефанова - директор на Департамента за информация и
усъвършенстване на учителите къмСофийския университет
„Св. КлиментОхридски”
В хода на конференцията бяха представени доклади и

съобщения, постери и изложби с фотоси, видеоклипове и
други, разкриващи различните аспекти на темата. До учас-

тие в конференцията бяха допуснати толерирани материа-
ли, отразяващи нови съвременни виждания и такива - плод
на собствена изследователска работа.
През втория ден от конференцията бяха организирани

уъркшопове и тренинги, свързани с актуалните проблеми на
общуването в училищна среда, подобряване на емоционал-
ната интелигентност и самоконтрола на учениците и учите-
лите, умения за ефективно говорене пред публика, умения
за общуване с родителите и др. Тренингите се проведоха с
участието на доц. д-р Янка Тоцева - Директор на центъра за
образователна интеграция на децата и учениците от етни-
ческите малцинства къмМОМН, Иван Игов - председател на
секция ”Училищна психология” към дружеството на психоло-
зите в България и доц. д-р Райна Захариева от Департамен-
та за информация и усъвършенстване на учителите - гр. Со-
фия.
Идеите в представените доклади, резултатите от изслед-

ванията, мненията и становищата, изразени по времена кон-
ференцията и добрите практики, ще бъдат обобщени и фи-
налният продукт ще бъде предоставен на вниманието на
всички отговорни институции и на медиите. Всички участва-
щи в конференцията доклади и съобщения са публикувани в
сборник наМОМН.

На общинско ниво се проведе методично обединение
на тема „Взаимодействие: детска градина - семейство”.
Целта наметодичното съвещаниебеда се очертаят и кон-
кретизират основните проблеми при приобщаването на
семейството към работата на детската градина, като
възпитателно-образователна институция, за постигане
на по-добра социализация на детската личност в пред-
училищното възпитание и подготовка в общинските дет-
ски заведения.
При разработката на различните казуси, анализа на

основните причини и следствия, породени от тази про-
блематика, взеха участие Иванка Джурова - гл. специа-
лист предучилищно възпитание към община Лясковец,
учители и директори от всички детски градини на терито-
рията на общината. Беше споделен опит и различни стра-
тегии, както и интерактивни техники за сътрудничество

при решаването и преодоляването на негативните тен-
денции в основното взаимодействие детска градина - се-
мейство. На срещата се дискутираха и традиционните и
нетрадиционниформинаработа, възможностите за опти-
мизация на социалнообвързващия модел за съвместно
комуникиранемежду учителииродители.
Като практическо продължение на темата в ЦДГ „Пче-

лица” се проведеоткрита практика на тема „Домът и семе-
йството - най-ценното в живота на едно дете”. Това стана
на Велики Четвъртък, в навечерието на големия христи-
янски празник Възкресение Христово. На откритата прак-
тика присъстваха представители на Европейския център
във В. Търново - Т. Калейнска и М. Георгиева, ст. експерт
Екатерина Миновска от РИО, учители и директори на об-
щинските детски градини и техни колеги от областта.
Всички те бяха гости на децата от втора възрастова група

“Снежанка”, които заедно със своите учители са участни-
ци в проект на РИО в партньорство с Информационен
център “Европа Директно”. Проектът с наименование
“Европа за децата, Европа с децата” е и по плана на мето-
дичното обединение при детските градини в община Ляс-
ковец.
Целта на откритата практика бе да се провокира по-

требността у детето за знания, относно правотому на дом
и семейство, защото децата трябва да осъзнаят нуждата
от дом и семейство. Двете учителки на групата Х. Николо-
ва и К. Панева показаха ситуация на възпитаване в загри-
женост и внимание между членовете на семейството и
мястото на детето в него, както и съпреживяване на общи-
те семейни празници, формиране на положително емо-
ционално отношениемежду детска градина - семейство и
др.

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ „ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯТА ЗА ЛИЦА И СЕМЕЙСТВА В СОЦИАЛЕН РИСК”
От 3 януари до 30 април, в продължение на четири месе-

ца, в Лясковец работи Обществената трапезария. Проектът
„Обществена трапезария за лица и семейства в социален
риск от гр. Лясковец” е финансиран от фонд „Социално под-
помагане” при МТСП. Общата стойност на проекта бе 5
138.94 лв. Сумата в размер на 4 674 лв. осигурифонд „Соци-
ално подпомагане”, като с нея бе осигурен безплатен обяд
на 30 бенефициенти, в продължение на 82 дни по 1.90 лв. за
ден идруги разходи /режийни/ в размерна 464.94 лв.
Приносът на община Лясковец се изразяваше в осигуря-

ване на средствата за трудово възнаграждение на работни-
ка в кухнята и средства за заплащане на изразходваната
електроенергия за приготвяне храната за бенефициентите.
Партньори на общината в изпълнението на проекта бяха
Областния съвет на БЧК - В. Търново и Сдружение „Гражда-
ни за обществена инициативаСв. св. Петър иПавел” гр. Ляс-
ковец.
Във връзка с приключването на проектните дейности, ра-

ботният екип направи проучване сред потребителите на
Обществената трапезария за качеството на предоставяната

социална услуга. Ползвателите дадоха отлична оценка на
работата на кухненския персонал, също за работата на еки-
па по проекта и за качеството на услугата. Лицата от уязви-
мите групи препоръчаха тя да се предоставя задължително
в отоплителния сезон, а някои дори пожелаха да я има цело-
годишно. Резултатите от анкетата показват, че са постигнати
крайните цели, които си е поставила общинаЛясковец и осо-
бено най-важната - подобрено е качеството на храненето на
хората и са намалени здравословните проблеми на 30 соци-
ално слабилица.
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Изпълняват се услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник”
Отмесец януари 2011 г. общинаЛясковец започна реали-

зацията на проект за предоставяне на социалните услуги
„Социален асистент” и „Домашен помощник”. Проектът „Хо-
рата в неравностойно положение на територията наОбщина
Лясковец - равноправни и независими”, договор №
BG051PO001-5.2.07-0115-C-0001, по Схема за безвъзмез-
дна финансова помощ BG051PO001-5.2.07 “Грижа в семей-
на среда за независимост и достоен живот на хора с различ-
ни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности
„Социален асистент” и „Домашен помощник” - фаза 3, се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна про-
грама „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфи-
нансирана от Европейския социален фонд на Европейския
съюз.
Общата стойност на проекта е 140 480,72 лева. Проектът

е с продължителност от 14 месеца - до 29 февруари 2012 г.,
от които предоставянето на социалните услуги ще се из-
вършва за период от 12 месеца, считано от 7 март 2011 г.
Изпълнител на проекта е община Лясковец, а неин партньор
е Сдружение „Граждани за обществени инициативи „Св. св.
ПетъриПавел” гр. Лясковец.Проектът се изпълнява на тери-
торията на град Лясковец и съставните села на общината -
Джулюница, Добри дял, Драгижево, Козаревец иМерданя. С
неговата реализация се цели създаването на условия за по-
добряване качеството на живот на хора с увреждания и са-
мотно живеещи лица, чрез усъвършенстване и доразвиване
на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” ка-
то форми на социални услуги в общността, за независимост,
социално включване и намаляване риска от зависимост от
институционален тип грижа. Целевите групи по проекта са
хора с увреждания и самотно живеещи лица, които поради
ограничения от здравословен характер, са изолирани и ня-
мат възможност да организират самостоятелно социалния
сиживот.
Проектът предвиждаобщиябройна потребителите на со-

циалните услуги да бъде 67 лица. Услугите ще се реализи-
рат от 33-маизпълнители, от които 4лицащепредоставят со-
циалната услуга „Социален асистент”, а 29 - „Домашен по-
мощник”. В подготвителния етап на проекта с продължител-
ност два месеца, считано от датата на стартиране, се сфор-
мира екип за управлението му. Другите дейности са: из-
вършване на социална оценка и подбор на потребителите;
извършване на подбор на изпълнителите, чрез първонача-
лен подбор по документи и последващо провеждане на ин-

тервю; провеждане на обучение на изпълнителите, разпре-
делени в две групи /въвеждащо обучение за начинаещи из-
пълнители и надграждащо обучение за изпълнители с пред-
ходен опит в предоставянето на услугата/; разработване на
индивидуални планове на потребителите и работни графи-
ци на изпълнителите на услугите; провеждане на индивиду-
ални и групови консултации на потребителите и техните
близки с психолог и др.
Потребителите на социалните услуги към настоящия мо-

мент са 80, а наетите лица предоставящи услугите са 32, ка-
то 4 от тях предоставят социалната услуга -Социален асис-
тент и 28 от тях - Домашен помощник. Други дейности са:
осъществяване на експертна подкрепаи консултациина нае-
тите лица; извършване на ежемесеченмониторинг в дома на
потребителите с цел получаване на обратна връзка за качес-
твото на предлаганите услуги; супервизия на изпълнителите
на услугите, чрез професионалнаиметодическа подкрепа
Информационната кампания за дейността по проекта се

осъществява през целия период на реализацията му. Целта
е осигуряване на публичност чрез пресконференции, публи-
кации и излъчване на материали за печатните и електронни
медии, също отпечатване и разпространение на рекламно-
информационниматериали.
Очакваните резултати от реализацията на проекта са:

усъвършенстване и подобряване на услугите „Социален
асистент” и „Домашенпомощник” за хора, нуждаещисеот по-
стоянно обслужване в ежедневието си; намаляване риска от
зависимост от институционален тип грижа на хора, нуждае-
щи се от помощ за обслужване и социално включване чрез
превенция на риска за подкрепа за реинтеграция; създаване
на реална възможност на хора с увреждания да бъдат актив-
ни и да вземат самостоятелни решения за организиране на
ежедневието си; разширяване на обхвата на социалните
услуги - включване на потребители от населениместа, в кои-
то все още не се предоставя социалната услуга; създаване
на нови работни места в сектора на социалните услуги за
специалисти, търсещи допълнителна работа; повишаване
на професионалните умения и мотивация на социалните
асистенти и домашни помощници, чрез надграждащи обуче-
ния..

Настоящият документ е изготвен с финансоватата помощ на Евро-
пейския социален фонд. Община Лясковец носи цялата отговорност за
съдържанието на настощия документ, и при никакви обстоятелства не
може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на
Агенцията за социално подпомагане.

„Инвестира във вашето бъдеще”

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, схема BG051PO001-5.2.07 “Грижа в семейна среда за независимост и

достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” - фаза 3

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Проект „Хората в неравностойно положение на територията на Община Лясковец - равноправни и независими”

Договор BG051PО001-5.2.07-0115-С-0001

Европейски
съюз

Европейски
социален

фонд

Начало на Великденските празници в Драгижево поста-
виха малките лазарки. Лазаруването е обичай, който рев-
ностно се съхранява години наред от жителите на селото. В
слънчевия пролетен ден лазарски напеви огласиха къщя и
улици. Лазарките, облечени в пъстри премени, весели и
жизнерадостни, обикаляха домовете и със своите песни за
малкото детенце, за пролетните цветя, даряваха домакини-
те с радост. Те бяха гостоприемно приети от стопаните на
къщите, в които почукаха. Старо поверие гласи, че там,
където влезе лазарка, през следващата годинащеимамно-
го здраве и щастие. Домакините щедро даряваха с яйца,
бонбони и сладкиши децата и заръчваха тази традиция да
се пази, защото така българския дух и обичаище бъдат веч-
ноживи.
Вдните на страстната седмица вратите наместния хрис-

тиянски храм бяхашироко отворени за вярващите. В нощта
на Възкресението в църквата се събраха много драгижев-
чани, за да се поздравят с “Христос Воскресе!” и да отнесат
благодатния огън в своитедомове.
Празничното настроение продължи и на втория Велик-

ден. И тъй като празникът Възкресение е за всички христия-
ни по света, в подготовката, организацията и реализацията
му активно се включиха и английските семейства от селото.
В къмпинга между Драгижево и Мерданя за децата имаше
Великденски игри и занимания, също и много лакомства. В
читалищния салон пък по-възрастните подредиха пъстра
трапеза от великденски вкусотии, приготвени по български
и английски кулинарни рецепти, и най-вече - неизменните
за този ден шарени яйца. Общоселският празник започна с
водосвет, отслужен от отец Данаил, а в литературно-
музикалната програма се включиха местни самодейци на
възраст от 6 до 76 години. Празникът продължи с конкурс за
най-хубаво изписано яйце, най-добра аранжировка и пред-
ставяне на великденски сладкиш и завърши типично по
български с кръшнинародни хора.

Възпитаниците на двете начални училища в град Ляско-
вец „Цани Гинчев” и „Никола Козлев” всяка година в часовете
по домашен бит и техника боядисват яйца за Великденските
празници. Смного умение и творческо вдъхновение, ръково-
дени от своите преподаватели, учениците сътвориха инте-
ресни красиви продукти. След като боядисаха яйцата, деца-
та ги подредиха в добре аранжирани кътове. Най-хубавите
изделия във великденската изложба бяха отличени и авто-
рите им получиха награди за своето майсторство. Тази годи-
на по инициатива на медицинското лице Румяна Николова,
която се грижи за профилактиката и здравословното състоя-
ние на учениците от двете училища, бяха посетени самотни
възрастни хора в града. Ученици, преподаватели имедицин-
ското лице отнесоха великденски подаръци - козунаци и яй-
ца на болнижени, които ги посрещнаха с много обич и топло-
та. Възрастните дами развълнувано споделиха, че са радос-
тни от това, че има кой да мисли за тях, че не са забравени в
навечерието на големия християнски празник.
С много хубави пожелания си тръгнаха децата от техните

домове - „да са здрави, умни и все така добри в отношението
си към хората” - с тези думи ги изпращаха благодарните до-
макини.

В ДРАГИЖЕВО ПРАЗНУВАХА
БЪЛГАРИ И АНГЛИЧАНИ

УЧЕНИЦИ ЗАРАДВАХА ЗА
ВЕЛИКДЕН САМОТНИ СТАРЦИ

По повод 7 април община Лясковец организира среща-
разговор, в която участваха кметад-рИвелина Гецова илека-
ри и медицински сестри, работещи на територията на общи-
ната. Д-р Гецова поздрави всички по повод празника и им по-
жела всеотдайност и безрезервна отдаденост в грижите към
болните. Лясковските медици получиха поздравления и от
колежката си РумянаНиколова и от Сергей Добрев - предсе-
дател на постоянната комисия по здравеопазване към
Общински съвет-Лясковец.
Среща-разговор с хора от третата възраст се проведе в

лясковския пенсионерски клуб „Мазневска чешмичка” по по-
вод Деня на здравния работник. Беседата бе на здравни те-
ми и се инициира по повод 7 април - Световен ден на здраве-
то. Срещата премина при голям интерес от страна на члено-
вете на пенсионерския клуб.Медицинското лицеРумянаНи-
колова, която работи към община Лясковец, отговаряше на
въпросите, зададени от присъстващите пенсионери. Хората
успяха да получат изчерпателни, компетентни и конкретни
отговори на питанията си, свързани с различни здравослов-
ни проблеми. Те останаха доволни от поднесената лекция и
изказаха благодарности наРумянаНиколова.
След като приключи здравната беседа, присъстващите

имаха възможност да проверят стойностите на кръвното си
налягане. Възрастните хора получиха образователни мате-
риали и здравна литература. Материалите им бяха пред-
оставени от заместник-председателя на общинската струк-
тура наБЧКВаняТабакова.
Инициативата на община Лясковец „Месец април - ме-

сец на здравето” беше продължена с поредната среща-
разговор на здравни теми с членове на общинската органи-
зация на хората с увруждания. Тя се проведе в клуба наинва-
лида седмица след празника на медицинския работник. Със
съдействието на Ваня Табакова - зам. председател на об-
щинската структура наБЧК,медицинският специалистРумя-
на Николова аранжира кът със здравословни храни и запоз-
на присъстващите как трябва да водят здравословен начин
наживот. РумянаНиколова прие предизвикателството да во-
ди дискусия с хората със специфични протребности, които я
затрупаха с въпроси, касаещи здравословното им състоя-
ние.

СЕДМИ АПРИЛ -
С р ещ а т а -

разговор пре-
мина под мото-
то „Да се хра-
ним здравос-
ловно, да водим
здравословен
начин на живот”
и за да подкре-
п и с в о и т е
твърдения, лек-
торката даде
п р и м е р и о т
дългогодишна-
та си медицин-
ска практика. Тя
обясни на всич-
ки как добре
организирания
двигателен ре-
жим и баланси-
рано здравос-
ловно хранене
спомагат за по-
добряване на
болестния про-

цес. „Това се отразява положително и на физическото, и на
психическото състояние на болния и по този начин се подо-
брява качеството на неговия живот”, каза още тя. Пр-
исъстващите останаха доволни от професионалните отго-
вори, които в същото време им бяха поднесени на достъпен
за тях език. На всички членове бяха раздадени брошури, от-
разяващи кои са 25-те най-полезни храни в света, направе-
ни по класификация на американското списание „Health”.
В края на срещата хората с увреждания бяха приятно из-

ненадани от интересната програма, която изнесоха учени-
ците от ІV клас на НУ ”Цани Гинчев” с класен ръководител
Евгения Коева. Подформата на стихове, те разказаха за по-
лзата от консумиране на пресни плодове и зеленчуци. Дома-
кините благодариха, както на децата, така и наРумянаНико-
лова за нейната отзивчивост и затова, че с нейна помощ,
успяхадаобогатятмедицинските си познания.

СВЕТОВЕН ДЕН НА ЗДРАВЕТО
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След като спечелиха първите сидве купи за сезона вПле-
вен и В. Търново и второ място с 13 медала от дряновското
съревнование за купа „Геша Вю”, лясковските ориентирова-
чи организираха състезание, на което бяха домакини. То се
проведе на първи април на стадиона в нашия град и беше
осъществено с подкрепата на община Лясковец. След про-
летния крос, надпреварата за „Купа Лясковец” бе второто го-
лямо спортно мероприятие от общинския спортен календар.
В него се включиха гостуващия тим от Дряново - СКО „Бачо
Киро”, лясковските спортисти, състезаващи се за „Браун
тим” и непрофесионално занимаващи се с този спорт люби-
тели от село Джулюница. Запленени от успехите на своите
връстници от Лясковец, джулюнските деца поискаха да на-
учат повече замагията на спортното ориентиране. „КупаЛяс-
ковец” бе първото им начинание в тази насока. За тях орга-
низаторите бяха подготвили бягания по маркировка, а про-
фесионалните състезатели се съревноваваха с карта.
Въпреки, че отборно най-много точки събраха състезате-

лите на „Браун тим”, отборът-домакин реши да постъпи спо-
ртсменски и предостави купата на своите гости от Дряново,
които бяха реално втори в класирането. Купа за второ място
получиха начинаещите състезатели от Джулюница - такова
бе решението на съдийския състав, тъй като те показаха из-
ключителен хъс за победа в своето първо участие като ори-
ентировачи. Достойните домакини запазиха за себе си купа
за почетното трето място - това безспорно им прави чест.
Съгласието да приемат тази класация доказва, че техните
треньори са им показали не само тънкостите в спорта, но са
ги научилиина най-важния вживота урок поблагородство.
Лично кметът на общината д-р Гецова награди класира-

ните в различните възрастови групи състезатели с медали
за първо, второ и трето място. Тя връчи и купите на треньо-
рите на отборите, а малко преди награждаването, пожела на
участниците спортния ентусиазъмда не ги напуска, и в бъде-

ще да има още много такива състезания и съответно още
многомедалии купи за победителите.
30 НАШИ ДЕЦА ОТ БРАУН ТИМ СЕ ВКЛЮЧИХА В ЕДНО

ОТ НАЙ ПРЕСТИЖНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ ПО
ОРИЕНТИРАНЕ КУПА „ВЕЛИКДЕН”
То протече в четири последователни дни в околностите

на градТърговищеибеорганизирано отместния клуб „Вари-
ант 5”, който чества и 20 години от създаването си. 519 ори-
ентировачи бяха дошли за надпреварата, включително и
чуждестранни отбори, като съревнованието носеше и точки
за световната ранглиста.
За Браун тим се състезаваха 30 деца от Лясковец, които

достойно представиха клуба и града ни. Първият старт бе
One-man-relay край с. Баячево и всеки състезател трябваше
да премине през три маршрута с различна дължина един
следдруг. Първи в JuniorsM1 станаВалентинЙотов, следне-

го втори се нареди Апостол Чешмеджиев, на четвърто място
се класира Станислав Илиев, следван от Иван Ангелов, а
при момичетата Десислава Стоянова се класира четвърта,
ВасиленаБойковабе седма, следвана отМария-СофиМиле-
ва. При Juniors М2 Димитър Дамянов се класира седми, а
при жените Велина Терзиева и Кристияна Гецова станаха
съответно шеста и седма. На почетната стълбичка се качи и
треньорът на децата Калин Пенчев - първи в отворения
старт. Вторият старт бе спринт, като при М12 Галин Николов
се класира четвърти, а при Ж12 Дияна Панайотова стана
шеста. При Ж14 Десислава Стоянова взе пето място, а
Апостол Чешмеджиев стана също пети в групата на момче-
тата. Третият старт бе средна дистанция и той се състоя на
връх Великден, край с. Великденче. При М12 Галин Николов
се класира първи, в Ж14 Десислава Стоянова стана
четвърта, а Валентин Йотов трети вМ14. ВМ16 Димитър Да-
мянов зае почетното трето място. В отворения старт Елена
Николова зае второ място. Четвъртият старт бе дълга дис-
танция и точките са валидни за световната ранглиста.
Стартът бе на нов район и бе много интересен и динамичен.
Състезатели от световно ниво мериха сили и майсторство.
Галин Николов в М12 отново се класира първи и получи по-
следен модел чип, в Ж12 Мария-Софи Милева се класира
седма, а Ивелина Георгиева зае девето място от общо 44
участници в групата. При М14 Иван Ангелов зае пето място,
следван от Николай Стоев, който стана осми. В М16 Ди-
митър Дамянов заешесто място. Елена Николова бе трета в
отворения старт.
В комплексното класиране Браун тим зае почетното

първо място и освен купа „Великден”, получи 20 компаса
„Силва” като награда за отбор с най-много участници, явили
се на състезанието. Зад всички тези успехи на лясковските
деца стоят двамата треньори на отбора Калин Пенчев и Ма-
риелаТерзиева.

-
-ЗА ГОДИНАТА

На 16 април 2011 г. се проведе регионалният кръг от
Първото национално състезание по правопис на английски
език - Spelling Bee. Това е традиционно американско състе-
зание, в което участниците спелуват (от англ. spelling) - про-
изнасят буква побуква различнидуминаанглийски език. Ези-
ковото съревнование Spelling Bee се организира от Центъра
за приобщаващо образование и доброволци от Корпуса на
мира, с подкрепата на фондация “Америка за България”.
Първият етап на състезанието се проведе през март и в него
се включиха над 1000 ученици от 60 училища в 50 населени
места в страната. Финалът ще бъде на най-високо нацио-

нално ниво на 14май вСофия.
Областният кръг на състезанието се състоя в сградата на

Регионалния инспекторат по образованието във Велико
Търново. Негови организатори бяха доброволци от Корпуса
на мира, работещи в няколко града на Великотърновска об-
ласт. От нашата община американката Триша Теронес бе
сред инициаторите. Участие в областното ниво взеха 21 уче-
ника - от тях 11 бяха от общинаЛясковец. Класиралите се де-
ца на първите три места от четирите училища наОбщината -
двете начални в града, СОУМ. Райкович и първите две деца
от ОУ „П. Р. Славейков” с. Джулюница се явиха и премериха
сили със своите съперници от други училища. Децата бяха
съпроводени от учителите си по английски език и представи-
телката на Корпуса на мира Триша Теронес. Конкуренцията
бешемного сериозна, а битката доста оспорвана.
За изненада на всички участници, сред челната тройка,

на трето място, се нареди четвъртокласничката Десислава
Димитрова от НУ ”Цани Гинчев”. Така тя изпревари много
ученици от пети, шести и седми клас. На първо и второмясто
се класираха ученички от седми клас от град Павликени. На
Деси и нейната учителка по английски език Лидия Илиева
през месец май предстои пътуване до София за финала на
съревнованието. По време на престоя си там, децата, класи-
рани за националния кръгще посетят и американското посо-
лство. Наши момичета от другото начално училище „Никола
Козлев” заеха достойните 7 и 8 място в областното класира-
не - това саМихаелаРасимоваиАнтонияБакалова.
Класираните в областния кръг ученици получиха грамоти

и медали. Всички участници бяха наградени с MP3 плеъри и

,

В края на миналата година към джулюнското НЧ ”Про-
буждане-1896” бе създаден кръжок „Творческа работилни-
ца”. В него се включиха деца от ІІІ до VІ клас от ОУ ”П. Р. Сла-
вейков” и техен ръководител е Даниела Христова. След ня-
колко успешни изяви, като Коледен базар, базар намартени-
ци, участие в конкурс на тема „Полет към звездите” в Ловеч,
където Галя Илиева спечели второ място, децата твориха и
на великденска тематика.
За големия християнски празник Възкресение Христово,

читалищното настоятелство организира Великденско състе-
зание за учениците от ОУ ”П. Р. Славейков”. То се проведе в
три тематични кръга - рисунка на библейска тематика, ве-
лискденска икебана, декорация на великденско яйце.
С голям ентусиазъм и богато творческо въображение

учасниците твориха своите произведения пред погледите на
компетентното жури. Председател на оценяващата комисия
беДаниелаХистова, а членове - Христина Гуглова иЙордан-
ка Бонева. Журито отличи тримата първенци в различните
раздели. На първо място за своята рисунка на библейска те-
матика се класира Симона Колева от VІ клас. Най-хубава ве-
ликденска икебана беше сътворила Мария Кинарева от ІV
клас, а за декорация на яйце първа награда грабна Мирос-
лаваДончева - същоот ІV клас.
На всички участници в състезанието бяха раздадени по-

ощрителни награди, осигурени отфирма „Поликс” иНЧ ”Про-
буждане - 1896” с. Джулюница.
През месец май са планирани общински спортен праз-

ник, тържествен концерт по случай 24 май - Ден на славян-
ската писменност и култура и среща-разговор с писателя
СтоянЦонев.

НА СТАДИОН „ЮНАК” СЕ ПРОВЕДЕ „КУПА ЛЯСКОВЕЦ”

11 НАШИ ДЕЦА СПЕЛУВАХА В РЕГИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ

ВЕЛИКДЕНСКО СЪСТЕЗАНИЕ В ДЖУЛЮНИЦА

гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45
e-mail:  obshtina@lyaskovets.net , www.lyaskovets.netweb:

Издава Община Лясковец
разпространява се безплатно
четете и в сайта на общината

Два дни преди настъпването на Възкресение Христово
благодетелки зарадваха бедни граждани от Лясковец. Пет
жени, членове на клуб туристи - ветерани „Моско Москов”
къмТД „Янтра-1915 - гр. Лясковец”, предоставихадрехи, кои-
то бяха раздаденина нуждаещисежителина града.
Автор наблагороднотоделоеХрискаДончева, която раз-

каза, че идеята е дошла спонтанно и много бързо са събра-
ли, изгладили, опаковали и подредили достатъчно количес-
тво дрехи за дарение на бедните. Благотворителната акция
се е състояла в два последователни дни - на 20 и 21 април и
в клуба на туристите-ветерани са дошли около 50 граждани,
крайно нуждаещи се, бедни и самотни хора, които нямат
възможност да си купят дрехи от магазина. Голяма част от
дрехите са били чисто нови или почти неизползвани - детски,
дамски, мъжки, с различни размери и номера, предимно за
пролетно-летния сезон.
Дамите-благодетелки са останали доволни от направе-

ния жест към нуждаещите се хора и ръководството на дру-
жеството вече обмисля за кой близък празник отново да за-
радва свои съграждани. Това е първата подобна благотвори-
телна изява на туристите-ветерани, но със сигурност няма
да е последната. Възрастните хора, регистрирани като чле-
нове в туристическото дружество са около 40 души, повече-
то от които жени. С това свое чисто човешко дело в най-
светлите празници, те показаха, че непременно искат да
бъдат полезни. „Стараем се да не обръщаме внимание на
проблемите си, гледаме да не говорим за тях, а вместо това
се събираме в клуба и пеем, пеем предимно туристически
песни. Имаме певческа група, а когато не пеем си припомня-
ме различни истории, говорим си за туристически обекти, за
важни личности и така се развличаме, дори със забавни ви-
цове”, разказа още инициаторката на великденската дари-
телска акцияХрискаДончева.

,

ПЕТ ЖЕНИ ДАРИХА ДРЕХИ НА
НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ГРАЖДАНИ

с тениски с логото на състезанието. Специална награда за
достигналите І-ва, ІІ-ра и ІІІ-та позиция е също така участие в
езиков лагер през лятото.
Състезанието Spelling Bee се провежда за първи път в

България и беше посрещнато с много голям интерес от уче-
ници и техните учители. В родината си то има дългогодишна
история Освен в САЩ, състезания по правопис се провеж-
дат и в много други страни по света. По повод 50-ата годиш-
нина от основаването наКорпуса намираи20 годиниот рабо-
тата на организацията в България през 2011 година Първото
национално състезаниеSpellingBee се организира със съде-
йствието на над 40 доброволци на Корпуса на мира в об-
щностите, в които работят.
Целта е по този начин да се постави стабилна основа за

разрастване на състезанието през следващите години и то
да достигне до всички ученици и училища вБългария. Регио-
нални квалификации у нас се проведоха освен във В. Търно-
во, още в градовете София, Враца, Русе, Сливен, Пловдив и
ГоцеДелчев.

.


