
                                     ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ            
                                                                       

 

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 Министерство на труда и социалната политика 
 

Проект „Независим живот в Община Лясковец – чрез комплексни                                
услуги за социално включване”  

Договор № BG05М9ОP001-2.002-0049-С001 
 

През месец Март 2017 година: 
 

89 потребителя, живущи на територията на община Лясковец получават почасови 
социални услуги от 31 изпълнителя на трите вида почасови социални услуги (ЛА, СА и ДС), 
както следва: 

  
гр. Лясковец – 13 изпълнителя на почасови социални услуги, предоставят почасови 
социални услуги на 43 потребителя;  
с. Джулюница - 11 изпълнителя на почасови социални услуги, предоставят социални 
услуги на 26 потребителя;  
с. Добри дял - 3 изпълнителя на почасови социални услуги, предоставя социални услуги 
на 12 потребителя;  
с. Драгижево - 3 изпълнителя на почасови социални услуги, предоставят социални 
услуги на 6 потребителя;   
с. Мерданя - 1 изпълнител на почасови социални услуги, предоставя социални услуги на 
2 потребителя. 
 
 
На 18.03.2017 г. в административната сграда на община Лясковец бе проведено второто 

поддържащо обучение на наети 31 изпълнителя, в т. ч. 9 участника на длъжност „Домашен 
санитар”; 5 участника на длъжност „Социален асистент” и 17 участника на длъжност „Личен 
асистент”. Целта на поддържащото обучение бе участниците да получат професионална и 
методична подкрепа, във връзка с предоставяне на трита типа социални услуги – личен асистент, 
социален асистент и домашен помощник, разискване и решаване на каузи с практично 
преназначение. 

На 17.03.2017 г. бе стартирала процедурата за подбор за свободната длъжност „Социален 
асистент“ само за с. Козаревец. След приключилият подбор на одобрения кандидат му бе 
проведено тридневно въвеждащо обучение. Целта на това обучение бе да запознае на участникът 
с принципите на предоставяне на социалните услуги, правата и задълженията на изпълнителите и 
потребители на почасови услуги, действия при кризисни ситуации, обсъждане на казуси от 
практиката и др. 

Наемането на „Социалният асистент”  от с. Козаревец  ще бъде в началото на месец април 
на 4 часов работен ден.  

На 29.03.2017 г. бе стартирала процедурата на наемана на изпълнители за свободните 
длъжности - „Домашен санитар“ и „Личен асистент“ само за  гр. Лясковец.   

Представители на екипа за организация и управление на проекта и експертите от Звено за 
почасово предоставяне на услуги за социално включване извършват ежемесечен мониторинг 
относно предоставянето на почасови социални услуги по населени места и работни срещи с 
изпълнители на почасови социални, по населени места. 
 
 
31.03.2017 г. 
гр. Лясковец 


