
Схема BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома” 
Проект „Протегната ръка за по-достоен живот” 

Договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04-0099-С0001 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския 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 настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме  
като официално позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане.” 

 

О Б Я В А 
Община Лясковец стартира процедура за набиране потребители на 

почасови социални услуги в дома за лична помощ, социална подкрепа и за 
помощ за комунално-битови дейности, живущи на територията на 

Общината 

 
Във връзка с изпълнението на проект „Протегната ръка за по-достоен 

живот”,по договор № BG051PO001-5.1.04-0099-C0001, Община Лясковец 
набира потребители на почасови социални услуги в дома за лична помощ, 
социална подкрепа и за помощ за комунално-битови дейности. 

Почасовите социални услуги ще се предлагат в следните населени места: гр. 
Лясковец, с. Джулюница, с. Добри дял, с. Драгижево, с. Козаревец и с. Мерданя. 

Почасови услуги в дома за лична помощ – включва предоставяне на 
почасови услуги за лична помощ на нуждаещи се лица, които се изразяват в 
помощ за поддържане на лична хигиена, помощ при хранене, помощ при 
вземане на лекарства, предписани от лекар, помощ при извършване на 
рехабилитационни или други срециализирани услуги, в дома на потребителя, 
придружаване до детско или друго учебно заведение, болнично заведение или 
месторабота и др. 

Почасови услуги в дома за социална подкрепа – включва предоставяне на 
почасови услуги в подкрепа на социалното включване на обслужваните лица 
като помощ в общуването и осъществяването на социални контакти, 
придружаване при посещения на кино, театър, изложби, концерти и др., помощ 
при писане на писма, заявления и подаването им до съответните институции, и 
всякаква друга дейност, изразена в социална работа с представители на целевата 
група. 

Почасови услуги в дома за комунално-битови дейности – включва 
предоставяне на почасови услуги за комунално-битови дейности като 
пазаруване, поддържане на хигиената в жилищата, обитавани от ползвателите, 
извършване и/или съдействие за дребни битови ремонти, извършване на 
административни услуги и плащания, приготвяне на храна с продукти на 
потребителя и др. 

Услугите ще се предоставят на потребителите почасово, срещу 
заплащане на минимална такса, определена в зависимост от размера на 
доходите на обслужваното лице.   

Право да кандидатстват за услугите имат всички лица с трайни 
увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване и възрастни 
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хора с ограничения или  невъзможност за самообслужване на територията на 
Община Лясковец.  

Подборът на потребителите ще се извърши след  оценка на потребностите 
за всеки кандидат, извършена от социални работници при Дирекция «Социално 
подпомагане». 

Необходимо е кандидатите да подадат: 
 Заявление по образец; 
 Декларация за доход по образец; 
 Декларация по образец; 
 Медицински документ (копие) – Експертно решение на ДЕЛК, ТЕЛК, 
НЕЛК, ЛКК, епикризи, други актуални медицински документи; 

 Копие от лична амбулаторна карта на кандидата. 
Получаването на комплекта документи и тяхното подаване е в  периода от 

18. Февруари. 2013г. до 26. Февруари. 2013г. включително, в 
информационния център на Община Лясковец, на адрес: гр. Лясковец, пл. 
„Възраждане” № 1. и в кметствата за съставните населени места на Общината. 
 
. 
 
 


