
          Схема BG051PO001-5.2.06 „Социални услуги за социално включване”, Договор  
          BG051PO001-5.2.06-0134-С-0001 „Пълноценен живот и грижа за възрастните хора в  
          община Лясковец, чрез създаване на дневен център”. Проектът се осъществява с  
          финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”  
          2007-2013, съфинансирана чрез Европейския социален фонд. 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 
съфинансирана 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 Агенция за социално подпомагане 

ЗА ХОРАТА В ПЕНСИОННА ВЪЗРАСТ 
ОТ МЕСЕЦ АПРИЛ 2011 ГОДИНА В ГР. ЛЯСКОВЕЦ ЩЕ 

СТАРТИРА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА 
„ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА”. 

 В Дневният център ще се предоставят услуги, имащи за цел 
недопускане попадането в институция на хората от третата 
възраст.  

Ще бъдат оборудвани 3 зали за целите и дейностите на 
Дневния център /Клубове по интереси: „Бон Апети”, „От нищо 
нещо”, „Компютърни занимания”, „Седянка”, „Цветарство”, 
„Певческа група” и „Развлекателни игри”/, както и 2 кабинета – 
в които възрастните хора ще могат да ползват услугите на 
медицинско лице, рехабилитатор, психолог и социален работник. 
Ще има оборудвано и подходящо помещение за хранене, където 
ще се предоставя обяд и леки закуски.  
Услугите на Дневния център ще могат да ползват възрастни 

хора, срещу заплатена дневна такса от 2 /два/ лв., които 
отговарят на следните условия: 

- Да са жители на Община Лясковец /с постоянен адрес в община 
Лясковец/; 

- Да са навършили възраст за пенсиониране с придобито право на 
пенсия; 

- Да са в състояние да се самообслужват; 
- Да са със съхранен интелект; 
- Да нямат алкохолна или наркотична зависимост; 
- Да не получават месечни социални помощи от Дирекция „Социално 

подпомагане”; 
- Кандидатите да нямат подкрепящо близко обкръжение; 

Лицата, които желаят да ползват социалните услуги трябва да 
подадат Молба по образец, придружена със следните документи:  

1. Копие от документ за самоличност. 
2. Копие от ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК при наличие на такъв. 
3. Копие от становище на личен лекар за текущо здравословно 

състояние. 
4. Пенсионно решение, 

В Информационен център в сградата на община Лясковец, до 
18.00 часа на 01.04.2011 г. /петък/. 
За повече информация: Невена Петрова, стая 7 в сградата на Община Лясковец или на тел. 0 619 2 23 85. 


