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Проект „По-добър живот за жените в неравностойно 

положение в село Стражец” 
 

 Основната цел на проекта е да ангажира местното население с полезни 
инициативи, да съдейства на жените в неравностойно положение, социалнослаби и 
самотни майки като им осигурява безплатна юридическа и психологическа подкрепа - 
консултации, съвети, информация, обучения, срещи с представители на институции за 
разрешаване на важни за тях социални, икономически и други въпроси; изваждане на 
жените от социална изолация, емоционална нестабилност, трудности при реализиране 
на пазара на труда, липса на желание за образование и развитие, липса на ясни цели в 
живота, следствие от домашно насилие.  

 Конкретни цели: 
- Психотерапевтична работа, възстановителни и рехабилитационни услуги за 

жертви на домашно насилие;  
- Предоставяне на правна защита на жени-жертви на насилие; 
- Работа с извършители на насилие за изпълнение на мерките по чл. 5, ал.1, т.5 

и 6 от Закона за защита срещу домашно насилие; 
- Гражданско наблюдение на съдебни дела във връзка с приложението на 

Закона за защита срещу домашното насилие; 
- Семейно консултиране - специализирана подкрепа за бивши клиенти на 

Дневния център –;  
- Трудово посредничество и намиране на работа на целевите групи, с които 

работи Центъра за подкрепа на жени – с. Стражец; 

 Проектът се осъществява с Центъра на НПО в Разград, който от 2003г. работи по 
проблемите на домашното насилие и има много богат опит в тази област. Много 
полезни за развитието на капацитета на организацията ще бъдат установените трайни и 
ефективни партньорства с публични институции в Разград – Районно полицейско 
управление, Районен съд, Регионална дирекция за социално подпомагане и РИОКОЗ. 
Ефективната защитата на жертвите на домашно насилие изисква координация и 
съвместна дейност между НПО, местната полиция, съда и прокуратурата.  

 Очаквани резултати: 
- Осигурена е специализирана социална, психологическа и юридическа 

подкрепа на около 50 жени в неравностойно положение. 

- Наблюдавани са 40 съдебни дела по ЗЗДН; 

- Изготвени са 1 тримесечен и 1 финален доклад от гражданското наблюдение 
на съда; 

- Проведени фамилни консултации с 20 семейства. 

- Жертвите на насилие, жените в неравностойно положение и техните 
семейства са получили над 100 безплатни юридически консултации и помощ 
при решаване на проблеми от правен характер; 
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- Повишена е професионална квалификация на жените за включване в 
подходящи курсове за преквалификация, организирани от дирекция “Бюро 
по труда” - Разград;  

- Осигуряване на подходяща трудова заетост на жените от целевата група.  

- Успешното партньорство с местната полиция, съда и социалните служби 
допринася за повишаване на информираността на жените в неравностойно 
положение в различни области, за положителни промени в техните нагласи и 
личностно поведение; 

- Повишена е чувствителността и съпричастността на публичните институции 
и обществеността към проблемите на жените жертви на насилие; 

- Развит е капацитетът на Центъра за подкрепа на жени в с. Стражец чрез 
обучения, сътрудничество с публични институции и партньорство по 
проекти с други граждански организации;  

- Развитие и усъвършенстване на социалните услуги в Дневния център в село 
Стражец - разширен е обхватът на целевите групи. 

- Развитие на организацията в областта на защитата на жени–жертви на 
домашно насилие и техните семейства; 

 


