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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 Европейския социален фонд на Европейския съюз 

Настоящият документ е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Община Лясковец носи цялата 
отговорност за съдържанието на документа, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на 
Европейския съюз и Агенцията за социално подпомагане.” 

 
 

 

Актуална информация относно изпълнение дейностите на проект  
„Хората в неравностойно положение на територията на Община Лясковец 

– равноправни и независими” договор № BG 051PO001-5.2.07-0115- С-0001 
 От 01.01.2011 г. Община Лясковец се изпълнява проект„Хората в неравностойно 
положение на територията на Община Лясковец – равноправни 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 . 

 През първите два месеца от реализацията на проекта се осъществени подготвителни 
дейности: 

•  сформиране на екип за управление на проекта ; 
•  извършване на социална оценка и подбор на потребителите; 
•  извършване на подбор на изпълнителите чрез първоначален подбор по 

документи и последващо провеждане на интервю;  
•  провеждане на обучение на изпълнителите, разпределени в две групи: 

въвеждащо обучение - за начинаещи изпълнители и надграждащо обучение - 
за изпълнители с предходен опит в предоставянето на услугата. 

•  разработване на индивидуални планове на потребителите и работни графици 
на изпълнителите на услугите; 

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.  
В този етап са включени следните дейности: 

•  предоставяне на социалните услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник”. 
Потребителите на социалните услуги към настоящия момент са 80. Разпределени 
по населени места в Общината, както следва: 

- за гр. Лясковец -27, за с. Мерданя – 8; за с. Драгижево – 6, за с. Джулюница – 16,  
- за с. Добри дял – 14 и за  Козаревец – 9. 

Наетите лица предоставящи услугите са 32, като 4 от тях предоставят социалната 
услуга –Социален асистент. Има наети 2 Социални асистенти в гр. Лясковец и по 
един в селата Мерданя и Джулюница. Наетите са 28 Домашни помощници 
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разпределени са, както следва: в гр. Лясковец – 8, с. Джулюница – 5, с. Добри дял 
– 5, с. Драгижево – 3, с. Козаревец – 4,с. Мерданя -3. 

 
•  осъществяване на експертна подкрепа и консултации на наетите лица; 

 
•  провеждане на индивидуални и групови консултации на потребителите и 

техните близки с психолог; 
•  извършване на ежемесечен мониторинг в дома на потребителите с цел 

получаване на обратна връзка  за качеството на предлаганите услугите; 
•  супервизия на изпълнителите на услугите чрез професионална и методическа 

подкрепа  
 

В рамките на изпълнение дейностите проекта е провеждането на 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.  
Целта е осигуряване на публичност чрез пресконференции, публикации и излъчване на 
материали за печатните и електронни медии, отпечатване и разпространение на 
рекламно-информационни материали.  


