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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.” 

 
 

 

Община Лясковец изпълнява отново проект по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси”  

 дейности – „Социален асистент” и „Домашен помощник” със средства от 
Европейския социален Фонд 

 
 От 03.01.2011 г. Община Лясковец изпълнява проект № BG 051PO001-5.2.07-0115-C-
0001 „Хората в неравностойно положение на територията на Община Лясковец – 
равноправни и независими” с Договарящ орган -  Агенция за социално подпомагане при 
Министерство на труда и социалната политика – гр. София, по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” със средства от Европейския социален фонд. 

 Общата стойност на проекта е в размер на 140 480,72 лв. Проектът се осъществява 
изцяло с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси”, 
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 

 Продължителността на проекта е в срок от 14 месеца и дейностите му приключват 
28.02.2012 г. 
 Партньор на Община Лясковец в проектните дейности е Сдружение „Граждани за 
обществени инициативи Св.Св. Петър и Павел” гр. Лясковец . 

 Териториалният обхват на проекта е територията на Община Лясковец: гр. Лясковец и 
съставните села на общината: Джулюница; Добри дял; Драгижево; Козаревец и Мерданя. 

 Основната цел на проекта е : създаване на условия за подобряване качеството на живот 
на хора с увреждания и самотно живеещи хора, чрез усъвършенстване и доразвиване на 
услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник”, като форми на социални услуги в 
общността за независимост и социално включване и намаляване на риска от зависимост и  
институционален тип и грижа. 

В рамките на изпълнение дейностите проекта се предвижда предоставянето на 
социалните услуги – домашен помощник и социален асистент на 67 потребители. Разкриване 
на  33 нови работни места в сектора на социалните услуги:  4 лица като „Социален асистент” 
и 29 лица като „Домашен помощник”. 

Първите два месеца от дейности по проекта са предвидени за организационна работа: 
подбор на ползватели на услугите, подбор на изпълнителите на социалните услуги, 
провеждане на обучения на наетите лица. Реална социалните услуги „Социален асистент” и 
„Домашен помощник” ще се предоставят от 01 март 2011 г., в рамките на 12 месеца. 

Очакваният ефект върху целевите групи, в резултат от реализиране дейностите на 
проекта са: 
� Превенция и институционализация , чрез предоставяне на социални услуги в семейна 

среда на 67 потребители от Община Лясковец; 
� Повишаване качеството на живот на потребителите чрез предоставяне на  

възможности за достъп до социални услуги; 
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� Усъвършенстване на услугата „Социален асистент” и развитие на услугата „Домашен 
помощник” на територията на Община Лясковец; 

� Разкриване на 33 работни места в сферата на социалните услуги и повишаване 
квалификацията на наетите лица; 

� Осигуряване на равни възможности на хората с увреждания и преодоляване на 
дискриминационните практики; 

� Пълноценно участие в обществения живот и социално включване на потребителите, 
включени в проекта; 

� Повишаване на информираността на лицата от целевата група за предоставяните им 
възможности за ползване на социалните услуги в общността; 

� Подобряване на междуинституционалното сътрудничество при реализиране на 
проекти и предоставяне на социални услуги в общността. 

 
 
 
 
 
 


