
ПРОЕКТ  BG051PO001-5.1.04-0099-С0001 

Наименование на проекта „Протегната ръка за по-достоен живот“ 
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 официална позиция на Европейския съюз или  Агенция за социално подпомагане.  

 
 

проект „Протегната ръка за по-достоен живот” 

договора BG051PO001-5.1.04-0099-С0001 

 

През месец  Април 2014 година се случи: 

 
През месеца, считано от 08 април 2014 година приключи предоставянето 

почасови социални услуги  на 69 потребителя, от 24-ма изпълнители на 

почасови социални услуги, на длъжност „Домашен санитар”, по населени места: 

 В гр. Лясковец: 33 потребителя и 12-изпълнители на почасови социални 

услуги. 

 В с. Джулюница:16 потребителя и 4 – изпълнителя на почасови 

социални услуги. 

 В с. Добри дял: 4 потребителя и 2 – изпълнителя на почасови социални 

услуги. 

 В с. Драгижево: 8 потребителя и 3 – изпълнителя на почасови социални 

услуги. 

 В с.Козаревец: 6 потребителя и 2 – изпълнителя на почасови социални 

услуги. 

 В с. Мерданя: 2 потребителя и 1 – изпълнител на почасови социални 

услуги. 

 

На 23 април 2014 година се проведе регионална кръгла маса „Споделяне 

на добри практики при предоставяне на социални услуги в домашна среда”. 

Срещата беше открита от Зам. Кмета на община Лясковец – г- н Петров, а г-жа 

Василева – главен експерт отдел „Мониторинг и оценка”, дирекция „М С П Е И”  

при Агенция за социално подпомагане, предостави на вниманието на 

присъстващите информация за реализираните проекти по схема «помощ в дома» 

на оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» за област Велико 

Търново. На кръглата маса присъстваха и представители на обищини: Велико 

Търново, Свищов, Стражица, Павликени, реализирали проекти по схемата 

«помощ в дома», представители на общинска администрация Лясковец, 

потребители и изпълнители на почасови социални услуги на територията на 

община Лясковец. Присъстващите споделиха добри практики и срещата 

приключи със заключителна дискусия «Бъдещето на почасовите социални 

услуги в общността след приключването на проектите по схема «помощ в дома»  

на оперативна программа «Развитие на човешките ресурси». 

 

 
30.04.2014г. 

гр. Лясковец 


