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Европейски съюз      Европейски социален фонд 
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 Агенцията за социално подпомагане. 
 
 

 
 
 
 
 

Покана за пресконференция по проект „Хората в неравностойно положение на територията 
на Община Лясковец – равни и независими”, схема за безвъзмездна финансова помощ 
BG051PO001-5.2.07 „Грижа в семейна среда за незавасимост и достоен живот на хора с 

различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности: „Социален асистент” и 
„Домашен помощник” – фаза 3. 

 
 
 Община Лясковец и екипът по проект „Хората в неравностойно положение на територията 
на Община Лясковец – равни и независими”, Ви кани на пресконференция за представяне 
реализацията на дейностите по проект „Хората в неравностойно положение на територията на 
Община Лясковец – равни и независими”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси 2007-2013” със средства от Европейски социален фонд на Европейския съюз, 
схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.07 „Грижа в семейна среда за 
незавасимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – 
дейности: „Социален асистент” и „Домашен помощник” – фаза 3. Пресконференицята ще се 
проведе на 21 Февруари 2012 година от 10.30 часа в сградата на Община Лясковец, заседателна 
зала, с участието на общинското ръководство, екипа за управление на проекта, представители на 
институции, потребители и изпълнители на социалните услуги: „Социален асистент” и „Домашен 
помощник”. 

 
 

 
 
 
 
 


