
 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 
Договор BG051PО001-5.2.07-0115-С-0001  

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 изпълнители 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 
изпълнители на социалните услуги „Социален асистент” или „Домашен помощник”.  

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

Всеки кандидат да бъде „Социален асистент” или „Домашен помощник” 
трябва да отговаря едновременно на следните условия: 

1. Да е пълнолетен български гражданин 
2. Да е с основно или по-високо образование 
3. Да не е поставен под пълно или ограничено запрещение  
4. Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер   
5. Да има мотивация за работа в социалната сфера и нагласа към целевите групи – 

лица с увреждания и самотно живеещи лица. 
 

Необходимо е кандидатите да подадат: 
1. Заявление по образец 
2. Декларация по образец 
3. Автобиография 
4. Мотивационно писмо 
5. Копие на документи за завършено образование 
6. Копие от удостоверение за завършен курс по предоставяне на социални 

услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник -  ( ако е приложимо )  
7. Удостоверение за месторабота /ако кандидатът работи/ 

 
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 14 до 18 февруари 2011 г. 
 
За справки и допълнителна информация тел. 0879313599, Ваня Табакова 


