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ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ 

 
От месец Януари 2011 г. Община Лясковец започна реализацията на проект за 
предоставяне на социалните услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник”. 
Проектът „Хората в неравностойно положение на територията на Община Лясковец – 
равноправни и независими” , договор № BG051PO001-5.2.07-0115-C-0001, по Схема за 
безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.07 “Грижа в семейна среда за независимост 
и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора -  дейности 
„Социален асистент” и „Домашен помощник” - фаза 3 се осъществява с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., 
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 

Общата стойност на проекта е 140 480,72 лева. 
 
Проектът е с продължителност от 14 месеца – до 29.02.2012 г., от които предоставянето на 
социалните услуги ще се извършва за период от 12 месеца, считано от 07.03.2011 г.  
 
Изпълнител по проекта е Община Лясковец.   
 
Партньор по проекта е Сдружение „Граждани за обществени инициативи „Св.Св.Петър и 
Павел” гр. Лясковец. 
 
Проектът се изпълнява на територията на гр.Лясковец и съставните села на общината - 
с.Джулюница; с. Добри дял; с. Драгижево; с. Козаревец и с. Мерданя.  
 
Обща цел на проекта е създаване на условия за подобряване на 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, социално включване и намаляване риска от зависимост от институционален тип 
грижа. 
  
Целевите групи по проекта са: 

• хора с увреждания; 
• самотно живеещи лица, които поради ограничения от здравословен характер са изолирани 

и нямат възможност да организират самостоятелно социалния си живот.  
Проектът предвижда общия брой на потребителите на социалните услуги да бъде 67 лица. 
Услугите ще се предоставят на потребителите от 33 изпълнители, от които 4  лица ще 
предоставят социалната услуга „Социален асистент” и 29 лица ще предоставят социалната услуга 
„Домашен помощник”. 
 
 
Основните дейности в реализацията на проекта са:  

1. Подготвителен етап – с продължителност два месеца, считано от датата на стартиране на 
проекта. Включва следните 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.  
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• 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; 

2. Предоставяне на социалните услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник - с 
продължителност 12 месеца, считано от 07.03.2011 г. Включва следните дейности: 

• предоставяне на социалните услуги- потребителите на социалните услуги към 
настоящия момент са 80, а наетите лица предоставящи услугите са 32, като 4 от 
тях предоставят социалната услуга –Социален асистент  и 28 от тях предоставят 
услугата – Домашен помощник; 

• 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; 

• супер визия на изпълнителите на услугите чрез професионална и методическа 
подкрепа  

3. Информационна кампания и публичност – дейността се осъществява през целия период на 
реализация на проекта. Целта е осигуряване на публичност чрез пресконференции, 
публикации и излъчване на материали за печатните и електронни медии, отпечатване и 
разпространение на рекламно-информационни материали. 

 
 Очакваните резултати от реализацията на проекта са:   
 

• Усъвършенстване и подобряване на услугите „Социален асистент” е „Домашен помощник” 
за хора, нуждаещи се от постоянно обслужване в ежедневието си; 

• Намаляване риска от зависимост от институционален тип грижа на хора, нуждаещи се от 
помощ  за обслужване и социално включване чрез превенция на риска за подкрепа за ре 
интеграция; 

• Създаване на реална възможност за реализиране на правото на хората с различни видове 
хора с увреждания да бъдат активни и да вземат самостоятелни решения за организиране 
на ежедневието си; 

• Разширяване на обхвата на социалните услуги – включване на потребители от населени 
места, в които все още не се предоставя социалната услуга; 

• Създаване на нови работни места в сектора на социалните услуги, за специалисти, търсещи 
допълнителна работа; 

• Повишаване на професионалните умения и мотивация на социалните асистенти и домашни 
помощници чрез надграждащи обучения. 

 
  

              За информация: 
              Ваня Табакова, ръководител проект,  
              тел.+359 619 2 46 25, моб.+359 879 313 599 
              e-mail: vaniya_tabakova@abv.bg 


