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ПРЕС СЪОБЩЕНИЕ 

Одобрени проекти на Община Лясковец  по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси” на обща стойност 450 хил. лева 

 
Община Лясковец получи одобрение на проекти по Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси”. Като първия одобрен проект „Устойчива рехабилитация, чрез  
социални услуги от нов тип - „Съботно – неделна грижа за деца и родители” има за цел да 
създаде условия за предлагане на комплексни социални услуги от нов тип, с цел 
рехабилитация на деца и лица с увреждания и техните семейства, чрез подобряване 
качеството им на живот. Проектът включва разработване на модел за предоставяне на 
социални услуги от нов тип и програми за медицинска, професионална и социална 
рехабилитация на хора с увреждания, деца и техните семейства, ще бъде направена 
подготовка на помещение за предоставяне на съботно-неделни грижи, също така се 
предвижда да се направи обучение на екипи за работа в Центъра за съботно-неделна грижа и 
да бъде стартирана официално новата иновативна социална услуга „Съботно-неделна грижа 
за деца и родители” на територията на Община Лясковец. С настоящия проект ще се даде 
възможност за предлагането на нов тип услугата съботно неделна грижа в рамките на 12 
месеца, която услуга се предвижда да бъде предоставяна в обособени помещения на детска 
градина „Славейче”, гр.Лясковец. По проекта ще бъдат обхванати деца и лица с умствени, 
физически и сетивни затруднения от гр. Горна Оряховица, гр. Лясковец,  гр. Велико Търново 
и региона, родители и близки на деца умствени, физически и сетивни затруднения, социална 
мрежа от деца и хора с увреждания. Проектното предложение ще се изпълнява в 
партньорство със Сдружение „Бализ” Горна Оряховица и Сдружение “Виктория – 04”. 
Общата стойност на проекта е 117 хил. лева.  

Втория одобрен проект на Община Лясковец е „Пълноценен живот и грижа за 
възрастните хора в община Лясковец, чрез създаване на дневен център”, който проект има за 
цел да подобри качеството на живот на хората в пенсионна възраст в Община Лясковец и 
намаляване на социалната им изолация, чрез създаване и развитие на комплексни социални 
услуги в общността, като алтернатива на настаняването в специализирани институции и 
превенция на социалното изключване на лица от уязвимите групи чрез подпомагане връзката 
на възрастния човек с микро и макро средата. Предвижда да бъде изграден дневен център за 
възрастни хора в пенсионна възраст, да бъдат проведени кампании за информираност на 
обществеността и публичност, да се направи оценка и подбор на персонала, да се направи 
проучване и оценяване индивидуалните нужди на потребителите целящо изработване на 
индивидуален подход за качествено предоставяне на услугите за възрастни хора, да бъдат 
предоставяни  комплекс от социални, медицински и образователни услуги в Дневния център 
и да се постигне развитие в програмата за организиране на свободното време и клубове по 
интереси. Настоящия проект обхваща възрастни хората в пенсионна възраст в община 
Лясковец. По-конкретно това са самотни възрастни хора, които са застрашени от социална 
изолация и попадане в специализирани институции. Част от обхванатите лица са възрастни 
хора, търсещи подкрепа чрез различни социални и здравни услуги, както и пенсионери с 
активна гражданска позиция, мотивация и умения за участие в дейностите на дневния 
център. Проектното предложение ще бъде изпълнявано в рамките на 14 месеца в 
партньорство с Фондация „Милениум”, гр. София1. С обща стойност на проекта 186 хил. 
лева.  



Друг одобрен проект е „Хората в неравностойно положение на територията на 
Община Лясковец – равноправни и независими”, който има за цел да създаде 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 риска от зависимост от институционален тип грижа. С проектното предложение 
се цели да се постигне намаляване риска от зависимост от институционален тип грижа на 
хора, нуждаещи се от помощ за обслужване и социално включване чрез превенция на риска и 
подкрепа за реинтеграция. Да бъде създадена реална възможност за реализиране на правото 
на хората с различни видове увреждания да бъдат активни и да вземат самостоятелни 
решения за организиране на ежедневието и живота си. Също така да бъде разширен обхвата 
на социалните услуги – включване на потребители от населени места, в които все още не се 
предоставя социалната услуга, ще бъдат създадени нови работни места в сектора на 
социалните услуги, за специалисти, търсещи допълнителна работа и ще бъдат повишени 
професионалните умения и мотивация на социалните асистенти и домашните помощници 
чрез надграждащи обучения. Проектът ще бъде изпълняван в рамките на 14 месеца в 
партньорство със Сдружение „Граждани за обществени инициативи Св.Св.Петър и Павел”. С 
обща стойност на проекта 147 хил. лева. 

 
За информация: Отдел „Проекти и европейска интеграция” – Община Лясковец, пл. „Възраждане” №1, 
стая10, тел: 0619 22078, e-поща: proekti@lyakosvets.net,  www.lyaskovets.net 

 


