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Договор BG051PО001-5.2.07-0115-С-0001 
Проект „Хората в неравностойно положение на територията на Община Лясковец - равни и независими” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от 
Европейски социален фонд на Европейския съюз 

„Инвестира във вашето бъдеще” 
  

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

От месец март Община Лясковец предоставя услугите „Социален асистент” и 
„Домашен помощник” на 81 потребители 

по проект „Хората в неравностойно положение на територията на Община 
Лясковец – равни и независими”  

 договор № BG 051PO001-5.2.07-0115-С-0001 
  
От 01.01.2011 г. в Община Лясковец се реализира проект „Хората в неравностойно 

положение на територията на Община Лясковец - равни и независими” по договор № 
BG 051PO001-5.2.07-0115-С-0001, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 
2007-2013 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 

 Размерът на безвъзмездната финансова помощ е в размер на:  140 480,72 лв.  
Продължителността на проекта е 14 месеца и приключва на 29.02.2012 г. 
Проектът се изпълнява в партньорство с Сдружение „Граждани за обществени 

инициативи Св. Св. Петър и Павел” гр. Лясковец. 
Във връзка с изпълнение дейностите на проекта, през първите два месеца се 

извършиха подготвителните дейности, а именно: прием на заявление от потенциални 
кандидат-потребители, оценка на потребностите от потенциални кандидат-потребители, 
подбор на потребители, подбор на лица желаещи да представят социалните услуги – 
Социален асистент и Домашен помощник, провеждане на въвеждащо и надграждащо 
обучение на наетите лица. Това е  подготвителния етап към предоставянето на социалните 
услуги – Социален асистент и Домашен помощник. 

Във вторият етап от изпълнение дейностите на проекта с продължителност  12 месеца 
/07.03.2011 г. - 29.02.2012 г./ включва: предоставяне на услугите, осъществяване на 
експертна подкрепа, консултации и оценка на работещите лица и извършване на мониторинг 
на услугите, индивидуална или групова работа с психолог, супер визия на наетите лица.. 

От началото на стартиране на проекта към настоящия момент са изминали 7 месеца. В 
двата, от които бяха подготвителни, а 5 месеца вече  реално се предоставят социалните 
услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник”.  

За периода на предоставяне на социалните услуги „Социален асистент” и „Домашен 
помощник” от м. март. 2011г до настоящия момент – м. юли. 2011 година са включени 86 
лица позлатели на социалните услуги. Ползват елите са от двете целеви групи: самотно 
живеещи и хора; лица  с увреждания.  

Потребителите на социалната услуга Социален асистент са 10. Шест потребители в гр. 
Лясковец и по двама потребители в селата Мерданя и Джулюница. 

Потребителите на социалната услуга Домашен помощник са 76. За отчетният период 
има отпадна 5 потребители на социалната услуга Домашен помощник към настоящи момент 
са 71. 



     
 
 

 
 

 Европейски съюз  Европейски социален фонд 
  

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 

Договор BG051PО001-5.2.07-0115-С-0001 
Проект „Хората в неравностойно положение на територията на Община Лясковец - равни и независими” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от 
Европейски социален фонд на Европейския съюз 

„Инвестира във вашето бъдеще” 
  

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

Разпределени по населени места са както следва: от гр. Лясковец –  20 лица; с. 
Джулюница - 14 лица; с. Добри дял – 14 лица; с. Драгижево - 8 лица; с. Козаревец - 9 лица и 
от с. Мерданя -  6 лица.  

Във връзка с изпълнение дейностите на проекта е предвидена групова и индивидуална 
работа на психолог на потребителите на социалните услуги и членове на техните семейства. 
Към настоящият момент психологически консултации се провеждат на трима потребители от 
гр. Лясковец. В утвърдените им индивидуални планове е заложено работа с психолог. 

Наети за предоставяне на социалните услуги са 32 лица, с който са сключени трудови 
договори съгласно Кодекса на труда и българското законодателство в това число: 22 
безработни и 10 лица в пенсионна възраст.  

От наети лица 4 са Социални асистенти, както следва: двама в гр. Лясковец и по 
едни в селата Мерданя и Джулюница. Часовата им заетост е едни на 8 часа,  един на 4 часа и 
двама на 6 часа. 

Наети са 28 Домашни помощника, със следната часова заетост : 19  лица на 8 часа;  5 
лица на 6 часа; 3 лица на 4 часа и 1 лице на 2 часа. Предстои наемане на един Домашен 
помощник на 4 часов работен ден. 

Проведени са две обучения на лицата, предоставящи социалните услуги „Социален 
асистент” и „Домашен помощник”.  

Въвеждащо и поддържащо на 32 лица, преди предоставянето на социалните услуги в 
периода м. февруари – м. април 2011 година. Наетите новоназначени лица се запознават с 
правата и задълженията си като социални асистенти и домашни помощници, спецификата на 
предоставянето на социални услуги в общността, мерки при кризисни ситуации, свързани 
със здравето и безопасността на потребителя.  

През м. Юли. 2011г. се проведе надграждащо обучение на всички изпълнители на 
социалните услуги. 

Проведена е през месец Май. 2011 година супервизия на всички наети 32 лица по 
населени места - изпълнители на социалните услуги „Социален асистент” и „Домашен 
помощник” в съответствие с изискванията и нормативната уредба в областта на предоставяне 
на социални услуги съгласно българското законодателство. Целта е повишаване на 
професионалната компетентност, снемане на напрежението в трудни работни ситуации, 
мотивиране на изпълнителите на социалните услуги. 

Екипът по проекта и представител на партньора по проекта - осъществява ежемесечни 
помещения в домовете на потребителите на социалните услуги „Социален асистент” и 
„Домашен помощник” с цел наблюдение и получаване информация за качеството на 
предлаганите услуги. 

През време на реализацията на проекта се осъществяват дейностите по информиране 
и популяризиране дейностите на проекта под формата на пресконференции, публикации и 
излъчване на материали за печатните и електронни медии, отпечатване и разпространение на 
рекламно-информационни материали. 


