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Договор BG051PО001-5.2.07-0115-С-0001 
Проект „Хората в неравностойно положение на територията на Община Лясковец - равни 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 

„Инвестира във вашето бъдеще” 
  

 
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община 

Лясковец носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не 
може да се приема като официална позиция на Европейския съюз или на Агенцията за социално подпомагане. 
 
 

Актуална информация, във връзка с изпълнение дейностите по 
проект: „Хората в неравностойно положение на територията на 

Община Лясковец – равни и независими”  
 договор № BG 051PO001-5.2.07-0115-С-0001 

 
 От 01.01.2011 г. Община Лясковец се реализира проект„Хората в неравностойно 
положение на територията на Община Лясковец – равни и независими”договор 
№ BG 051PO001-5.2.07-0115-С-0001  по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси” 2007-2013 г. , съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския 
съюз. 

 Общата стойност на проекта и размера на безвъзмездната финансова помощ е 140 
480,72 лв.  
Продължителността на проекта е от 14 месеца и дейностите му приключват 
29.02.2012 г. 
 Партньор на Община Лясковец в изпълнение на проектните дейности е Сдружение 
„Граждани за обществени инициативи Св.Св. Петър и Павел” гр. Лясковец . 

        Продължават реализацията на дейностите по проекта. Първите два месеца бяха 
подготвителни, свързани със самото предоставяне на социалините услуги.  

    Вторият етап от изпълнение дейностите на проекта е  предоставяне на социалните 
услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник - с продължителност 12 месеца, 
считано от 07.03.2011 г.  и приключват на 29.02.2012 г. Вече девет  месеца 76 лица се 
възползват от двете социалните услуги в общността. 

Предоставят се двете социални услуги – Социален асистент и Домашен помощник:  

Услугите, които предоставя Социалния асистент са: помощ при общуването и 
поддържането на социалните контакти; административни услуги; медицински услуги, 
организиране на срещи с приятели роднини, подаване на документи в дирекция 
„Социално подпомагане”и  за явяване на ТЕЛК. От тия услуги се възползват – 9 
потребители. 

Услугите, които предоставя Домашен помощник са: приготвяне на храна; 
подпомагане при хранене; помощ при ежедневен тоалет и обличан, помощ при прием 
на лекарства; поддържане на хигиената в жилищните помещения обитавани от 
обгрижваното лице; закупуване на хранителни продукти, хигиенни материали и вещи 
от първа необходимост; закупуване на лекарствени средства; извършване на плащания 
за битови услуги със средства на обгрижваното лице; помощ при ръчно пране. От тия 
услуги се възползват 67 лица. 

        Потребителите се от следните целеви групи:  
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� Хора с увреждания; 
� Възрастни и самотно живеещи лица хора; 
 По населени места разпределениетое както следва: гр. Лясковец – 24 потребителя; 
с. Джулюница – 17 потребителя; с. Добри дял – 14 потребителя; с. Драгижево – 8 
потребителя; с. Козаревец – 7 потребителя и с. Мерданя – 6 потребителя. 

Социалните услуги се предоставят от 33 лица, наети съгласно Кодекса на труда 
и българското законодателство.  

Наети са 4 лица предоставят социалната услуга – „Социален асистент”. Двама 
социални асистенти в гр. Лясковец и по един в селата – Мерданя и Джулюница. 

Наетите лица предоставящи социалната услуга – Домашен помощник са  29. 
Разпределението на домашните помощници по населени места е както следва: гр. 
Лясковец – 7 лица; с. Джулюница – 6 лица; с. Добри дял – 5 лица; с. Драгижево – 4 
лица; с. Козаревец – 4 лица и с. Мерданя – 3 лица.  

Във връзка с изпълнение на проектните дейности през м. декември 2011 година 
се проведе последната супервизия на изпълнителите на социалните услуги в 
съответствие с изискванията и нормативната уредба в областта на предоставяне на 
социални услуги, съгласно българското законодателство.  

Супервизията се проведе от двама експерти наети по проекта. Експертите 
проведоха срещи-разговори с наетите лица по проекта. Цел на проведената супервизия 
бе повишаване на професионалната компетентност, снемане на напрежението в трудни 
работни ситуации, което ще  мотивиране на изпълнителите на социалните услуги. 

Продължава предоставянето на услугата „Индивидуална и групова работа на 
психолог с потребители и членове на семействата им”. Индивидуалните 
психологически консултации, продължиха да се провеждат в специална стая в сградата 
на Домашен социален патронаж, намираща се  на адрес: гр. Лясковец, ул. „Младост” 2.  

 Индивидуалните психологически консултации се извършваха с двама 
потребители ползват ели на социалните услуги – 1 лице потребител на услугата  на 
Социален асистент  и  1 лице потребител услугата Домашен помощник от гр. Лясковец.   
Целта на работата на психолога по проекта е промяна в мирогледа на потребителите и 
възможност за социално включване на потребителите в обществения живот.  
           В рамките на изпълнение дейностите проекта се провежда информационна 
кампания – с цел запознаване на обществеността с целите и  дейностите на проекта, 
размера на  безвъзмездната финансова помощ, продължителността на проекта, 
социалните услуги от които могат да се възползват целевите групи. Публичността се 
осъщестява, чрез периодични публикации в местни вестници, излъчване на материали 
за печатните и електронни медии, отпечатване и разпространение на рекламно-
информационни материали.  
 


