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Проект „Хората в неравностойно положение на територията на Община Лясковец - равноправни и независими” 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

2007-2013, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от 
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Лясковец и 
при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Агенцията за 
социално подпомагане.” 
 
 

 
 

О Б Я В А 
Община Лясковец стартира процедура за набиране потребители на социалните 

услуги :  „Социален асистент” и „Домашен помощник” 
 

Във връзка с изпълнението на проект по договор № BG 051PO001-5.2.07-0115-
С-0001 – проект “ Хората в неравностойно положение на територията на 
Община Лясковец – равноправни и независими”, Община Лясковец  набира 
потребители на социалните услуги „Социален асистент” или „Домашен помощник”.  

Социалните услуги ще се предлага в следните населени места: гр.Лясковец, 
с.Джулюница, с.Козаревец, с.Добри дял, с.Драгижево и с. Мерданя. 

“Социален асистент” включва комплекс от услуги, насочени към социална 
работа и консултации на потребителите, свързани със задоволяване на 
потребностите от организация на свободното време и осъществяване на контакти. 
“Домашен помощник” включва услуги, насочени към поддържане на хигиената 
на обитаваното жилище, пазаруване и приготвяне на храна, пране и други 
комунално-битови дейности. 

Услугите ще се предоставят на потребителите почасово, срещу заплащане 
на минимална такса, определена в зависимост от размера на доходите на 
обслужваното лице.   

Право да кандидатстват за услугите имат всички лица с увреждания и 
самотноживеещи хора със затруднения в самообслужването на територията на 
Общината.  

Подборът на потребителите ще се извърши след оценка на потребностите за 
всеки кандидат, извършена от наети експерти за това. 
Необходимо е кандидатите да подадат: 

 Заявление по образец; 
 Декларация за доход по образец 
 Декларация по образец;  
 Медицински документи (копие) – ТЕЛК; епикриза; амбулаторен картон; други 
медицински документи 

Документи се подават в офиса на проекта, намиращ се в гр. Лясковец, ул. „Младост” 
№ 2, в сградата на Домашен социален патронаж. 

Подаване на документите за кандидатстване – от 01 до 11 февруари 2011 г. 
За справки и допълнителна информация тел. 0879313599, Ваня Табакова. 


