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ПРОЕКТ „ДОСТОЙНА СТАРОСТ”. 
 

На 29 декември 2011 г. екипът на проект „Достойна старост” представи 
резултатите от проекта пред широката общественост. На събитието бяха 
поканени всички участници в проекта, представители на социалните служби, 
представители на общинска администрация, представител на АСП, медии, частни 
лица. Ръководителят на проект „Достойна старост” представи резултатите от 
проекта с мултимедийна презентация, чрез която популяризира отново 
социалните услуги „домашен помощник” и „социален асистент” пред всички 
присъстващи и обобщи резултатите от изпълнението на проекта. С представянето 
на презентацията бяха постигнати следните резултати: 

 
1. Още веднъж се обясниха двете социални услуги пред присъстващите 

евентуални бъдещи бенефициенти. 
2. Предизвика се интерес за ползването на услугите „домашен помощник” 

и „социален асистент” сред евентуалните нови ползватели. 
3. Обобщиха се целите, подцелите и постигнатите резултати за 

изминалите 14 месеца от началото на проекта. 
 

Представената мултимедийна презентация ще бъде публикувана в сайта на 
община Батак - www.batak.bg и ще бъде достъпна до широката общественост. 

На заключителната част присъстваха и журналисти от вестник „Знаме”, 
които отразиха събитието и ще публикуват статия в местния вестник. 

На срещата беше раздадена и информационна дипляна обобщаваща 
резултатите от проекта. 

Всички присъстващи останаха доволни. Интереса към продължаване на 
програмата, въпреки срещнатите трудности беше голям. 
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Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
“Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд. 
 
 

 
Ивана Палангурска-ръководител  


