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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана 
от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. 

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Батак и при никакви обстоятелства не може да се приема, 
че този документ отразява официалното становище на  Европейския съюз и Договарящия орган” 

ПРОЕКТ „ДОСТОЙНА СТАРОСТ” 
 
08 ноември, 2011 г. 
 
50 възрастни хора от община Батак вече 11 месеца получават услугите „социален 
асистент” и „домашен помощник” в рамките на проект „Достойна старост» по 
оперативна програма «Развитие на човешките ресурси». По-голямата част от 
потребителите са над 75-годишна възраст, като преобладават жените. В момента 
ги обслужват ги 14 домашни помощници и 11 социални асистенти, които са 
преминали съответното обучение още преди започването на работа и 
ежемесечно участват в поддържащо обучение. 
 
На 08 ноември 2011 г. екипът на проект „Достойна старост” организира честване 
на архангелов ден за потребителите на социалните услуги „социален асистент” и 
„домашен помощник” в рамките на проекта. Честването на празника беше 
осъществено съвместно с клуб на пенсионера гр. Батак. На празника присъстваха 
потребители на услугата и членове на клуба. Имаше почерпка от клуб на 
пенсионера, атмосферата беше весела и празнична. Възрастните хора останаха 
доволни, пяха песни и се веселяха. По този начин бяха осъществени социални 
контакти и разчупено сивото ежедневие на потребителите. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Още само 1 месец (до края на годината) ще продължи ползването на социалните 
услуги в рамките на проекта. Осъществява се също супервизия на екипа и 
мониторинг на услугата. Един път месечно екип от проекта проверява качеството 
на предоставяните услуги и степента на удовлетворение на потребителите им.   
 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
“Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд. 
 
Ивана Палангурска – ръководител на проекта. 
 


