
BG 051PO001-5.2.06 
”СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ” 

Инвестираме във вашето бъдеще                                                         
Европейски социален фонд 

                      BG 051PO001-5.2.06-0137-C-0001 
Проект Устойчива  рехабилитация чрез  социални услуги от нов тип „Съботно – неделна 

грижа за деца и родители” 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси 2007-2013”, съфинансирана от чрез Европейски социален фонд на 

Европейския съюз 
 
 
 

О Б Я В А 
 
 

          Уведомяваме всички заинтересовани, че от 01.03.2011 г. в ЦДГ 
“Славейче”, гр. Лясковец стартира иновативна социална услуга “Съботно-
неделна грижа за деца и родители” по проект „Устойчива  рехабилитация чрез  
социални услуги от нов тип „Съботно – неделна грижа за деца и родители” по 
договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.06-0137-C-0001.  

Проектът е насочен към 200 семейства на деца и лица  на възраст от 3 до 
30 години с увреждания от Община Лясковец, Община Горна Оряховица и 
Община Велико Търново, като за тях ще се грижат в продължение на 10 месеца 
социален работник, психолог, двама възпитатели, трима помощник 
възпитатели, трудотерапевт, две медицински лица и консултант социално 
включване. 

Предоставянето на „Съботно-неделната грижа” започва в 7.00 ч. в събота  
и завършва в неделя в 19.00 ч. При желание от страна на родителите децата и 
лицата с увреждания могат да ползват само дневната грижа, без преспиване. 

За потребителите на услугата са осигурени храна /закуска, обяд и вечеря/ 
и транспорт до ЦДГ „Славейче”, гр. Лясковец и обратно до техните домове. 

Таксата за потребителите е 2 лв. на ден. Всеки желаещ може да подаде 
молба в офиса на Сдружение “Приятели” - БАЛИЗ в гр. Горна Оряховица, 
ул.”Драгоман” № 35 до Елка Йовчева. 
 

За повече информация и записвания на тел. за контакти: 0878212724 
 
 
 
 
 
 

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа 
се носи от Сдружение за подкрепа на лица с увреждания „Приятели” - БАЛИЗ и при никакви обстоятелства не може да се 
приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Агенцията за социално подпомагане”. 

 


