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Проект „Независим живот в Община Лясковец – чрез комплексни                                

услуги за социално включване”  
договор № BG05М9ОP001-2.002-0049-С001 

 
През месец  Май2017 година: 
 

 
92 потребителя, живущи на територията на община Лясковец получават почасови 

социални услуги от 35 изпълнителя на трите вида почасови социални услуги (ЛА, СА и ДС), 
както следва: 

 
  

 гр. Лясковец – наети 16 изпълнителя на почасови социални услуги, в т. ч. 9 наети като 
„Лични асистенти”, 2 наети като „Социални асистенти” и 5 наети, като „Домашни 
санитари” които обгрижват 45 потребителя от града; 
с. Джулюница – наети 11 изпълнителя на почасови социални услуги, в т. ч. 3 наети, като 
„Домашни санитари”, 2 наети като „Социални асистенти”  и 6 наети „Лични асистенти”, и 
предоставят трита типа услуги на 26 потребителя; 

  с. Добри дял - 3 изпълнителя на почасови социални услуги, в т. число наети 
изпълнители, като „Домашни санитари” и 1 изпълнител нает, като „Личен асистенти”, 
които обслужват 12 потребителя; 

 с. Драгижево - 3 изпълнителя наети, като „Лични асистенти” и обслужват 6 
потребителя; 

 с. Мерданя - 1 изпълнител на почасовата социална услуга „Социален асистент” и 
обслужва 2 потребителя; 

 с. Козаревец - 1 изпълнител на почасовата социална услуга „Социален асистент” и 
обгрижва 1 потребител; 
 

 През месец май 2017 г. няма нововключени потребители и няма потребители, които да се 
прекратили участието си в проекта.  
  

От стартирането на проекта /17.12.2015 г./ до 31.05.2017 г. 122 потребители са се 
възползвали от трите типа услуги, като 92 потребители реално са обгрижени от наетите 35 
изпълнители. 30 потребители са приключили участието си в проекта, по желание на потребителя 
или настъпила смърт на потребителя.. 

 
Представители на екипа за организация и управление на проекта и експертите от Звено за 

почасово предоставяне на услуги за социално включване извършват ежемесечен мониторинг, с 
цел проверка качеството на предоставените почасови социални услуги по населени места. 
Периодично експерти от Звеното и екипа за управление на проекта провеждаха работни срещи с 
изпълнителите на почасови социални услуги с цел методична подкрепа за качествено 
предоставяне на услугите. 
 

 
31.05.2017 г. 
гр. Лясковец 
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