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СДРУЖЕНИЕ “ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЖЕНИ –  С. СТРАЖЕЦ” 
село Стражец, община Разград, ул. “Москва” 26, http://women-rz.hit.bg, тел: 0898552688 

 
 

ОТЧЕТ за 2005г. 
 

http://women-rz.hit.bg 
 

 
“Центърът за подкрепа на жени – с. Стражец” е регистриран през февруари 2005г. като  
сдружение за извършване на дейност в обществена полза. Организацията e създаденa само 
от жени-доброволци от селото. В нея членуват предимно млади безработни жени на 
възраст от 20 до 45 години с повече от едно дете. Те представляват основно ромската и 
турска етнически общности.  

Целта на сдружението е да осигурява равни възможности за жените от различните 
етнически групи; защита на жените от насилие в различните му форми; създаване на 
добри възможности за подобряване на социалното положение на трайно безработни жени 
в етнически смесен район с трайна безработица; съдействие за интелектуалното, 
професионалното и духовно развитие на жени в неравностойно положение.  

Сдружението осъществява проекти и дейности за подобряване социалното положение на 
жените в неравностойно положение, предоставя социални, консултантски, образователни 
и информационни услуги.  

“Центърът за подкрепа на жени – с. Стражец” е вписан в Централния регистър на 
юридическите лица с нестопанска цел при Министерството на правосъдието под 
№20050825008.  
 

НАШИТЕ УСПЕХИ 

- Успешно сътрудничество с Центъра на НПО в Разград, Сдружение “Младежки Форум 
2001-Разград” по проект “Засилване на обществената подкрепа за съда в Разград – 
гражданско участие за прозрачно правораздаване”, финансиран от Американската 
агенция за международно развитие и Инициатива за укрепване на съдебната система. 

- Организацията е регистрирана в Агенцията за социално подпомагане като доставчик 
на социални услуги с обхват: “Дневен център за възрастни”, “Кризисен център за 
възрастни”, “Личен асистент” и “Социален асистент”, Удостоверение 601, 602, 603, 
604/28.02.2005. 

- Включване на Центъра за подкрепа на жени – с. Стражец в Програмата за социални 
предприятия на Каунтърпарт-Интеренешънал – България.  

- Установени партньорства на “Центъра за подкрепа на жени – с. Стражец” с местни 
неправителствени организации за подпомагане на представителите на етническите 
общности в село Стражец. 

- Сдружението е продължител на програмата на Центъра на НПО в Разград за 
подпомагане на жени в неравностойно положение от различните етнически 
малцинства, успешно осъществявана през 2003г.-2005г.  

- Центърът за подкрепа на жени - село Стражец има собствена интернет-страница – 
http://women-rz.hit.bg, създадена през 2004г. Тя представя социалната ангажираност на 
членовете на организацията и развитието на дейността на Дневния център в село 
Стражец. 
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- Сдружение “Център за подкрепа на жени в село Стражец” е член на Мрежата за 
социални услуги и националната мрежа “Полицията в близост до обществото”. 

- Центърът за подкрепа на жени в село Стражец се ползва с подчертано високо доверие 
сред населението на Стражец и останалите малки населени места на общината. 
Специфичния капацитет и профил на организацията я поставят в позицията на 
надежден представител на преобладаващите нагласи сред общността.  

 
През 2005г. сдружение “Център за подкрепа на жени – с. Стражец не е реализирала 
самостоятелно проекти. Основната дейност на организацията през годината е била 
насочена към повишаване на управленския и организационен капацитет на членовете на 
Управителния съвет. Представители на организацията подпомагаха дейността на Дневния 
център за жени в неравностойно положение в село Стражец и развиваха умения за 
представяне на социални услуги.  

Сдружение “Център за подкрепа на жени – с. Стражец” през 2005г. е партньор на 
Центъра на НПО в няколко проекта:  
Проект “Гражданско наблюдение на съда в Разград”, финансиран от Институт 
"Отворено общество", декември 2004 - август 2005 г., http://court-rz.hit.bg. Организацията 
заедно с още активни НПО от Разград участва за активизиране на гражданското участие в 
процеса на съдебното производството, свързано с насилието над жени. Шест мотивирани 
доброволци взаимодействат със съда в Разград и изискват от него повече прозрачност в 
неговата дейност. Създаденият успешен модел на партньорство на съда в Разград и 
гражданския сектор промениха чувствителността на обществото и различните институции 
към проблемите на жените, претърпели насилие и повиши доверието в съдебната система.  

Проект “Дневен център за жени в неравностойно положение от село Стражец”, 
финансиран от Фонд “Социално подпомагане” при Министерството на труда и социалната 
политика. Дневният център като социална услуга предоставя на жени в неравностойно 
положение, безплатни консултации, съвети, информация, психологическа подкрепа и 
обучение, ангажира с ги с общественополезни и приятни дейности. След приключване на 
проекта част от жените в неравностойно положение започнаха работа, познават основни 
закони и нормативни документи, защитаващи техните човешки права; притежават знания, 
практически и мотивационни умения за справяне със социални и икономически проблеми. 
Дневният център създаде благоприятна среда за развитите на жените от целевата група, 
независимо от възрастта, тяхното личностно и професионално развитие, възприятие на 
моралните норми и ценности. Жените се запознаха с основните закони и нормативни 
документи, защитаващи техните човешки права. Подобрена е тяхната здравна култура, 
хигиена и здравословно състояние. Притежават знания, практически и мотивационни 
умения за справяне със социални и икономически проблеми. Повишено е желанието им за 
активно да участие в обществения живот на местно равнище. Развити са техните умения 
за социална и обществена ангажираност. Осигурени са правата на жените в сферата на 
труда, социалните осигуровки и помощи, повишена е заетостта сред жените, тяхната 
квалификация, достъп до здравни и медицински услуги. 

Проект “Консултанти за работа с ромската общност”, част от Националната програма 
“От социални помощи към осигуряване на заетост 2005”, финансиран от Агенцията по 
заетостта при Министерството на труда и социалната политика”. В продължение на една 
година те консултираха ромски семейства за възможности за включването им в различни 
програми, за въпроси, свързани със социалните услуги, здравното осигуряване и 
ползването на доболнична помощ, издирваха подходящи хора от общността за оказване 
помощ на социалните работници при извършване на социални анкети, осигуряваха грижи 
за безнадзорни деца от ромската общност, организираха празници за възраждане на 
традициите и обичаите на различните етнически общности, безплатни медицински 
прегледи с лекари специалисти, здравни беседи.   
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Програма за социални предприятия на фондация «Каунтърпартн Интеренешънъл – 
България»  

От началото на 2005г. Центъра за подкрепа на жени – с. Стражец е в Програмата за 
социални предприятия на фондация «Каунтърпарт Интеренешънъл» - България. 
Социалното предприятие е стопанска дейност на юридическо лице с нестопанска цел, 
която има изразен социален ефект спрямо уязвимите групи за подобряване на жизненото 
им равнище, осигуряване на заетост, представяне на услуги и/или други форми на пряка 
подкрепа за преодоляване на социалната им изолация. Идентифицирани са 25 безработни 
жени в неравностойно социално положение от различните етнически малцинства в с. 
Стражец, които ще бъдат ангажирани в социалното предприятие. В него те ще изработват  
етно-накити и аксесоари. Закупено е пълно оборудване за женската работилницата за 
етнонакити - включва шевни машини, комбинирана гладачна и термоподлепваща преса, 
ютии, обособени са 22 работни мести. Социалното предприятие вече има изградена 
материална база за реализиране на дейността. Организирани бяха няколко срещи на 
представители на «Каунтърпарт Интеренешънъл» - България с жените, които ще работят в 
социалното предприятие за повишаване на тяхната мотивация. Жени, които ще бъдат 
заети в дейността на социалното предприятие участваха в обучения за придобиване на 
знания, умения и специфични техники за изработване на етно накити и аксесоари.  

Проект “Засилване на обществената подкрепа за съда в Разград - гражданско участие 
за прозрачно правораздаване”, финансиран от Американската агенция за международно 
развитие  и Инициатива за укрепване на съдебната система в България, ноември 2005г. – 
юли 2006г., http://court-rz.hit.bg. Центърът за подкрепа на жени с още две местни НПО 
продължи да осъществява граждански контрол и да подпомага  процеса на реформа в 
съдебната власт на местно ниво, като съдейства за повишаване на ефективността и 
прозрачността на съдебните институции в Разград. Положителният ефект от съвместното 
сътрудничество с Окръжен и Районен съд Разград очакваме да ограничи негативните 
тенденции, практики и проблеми в съдебната система като предложи варианти за 
решаването им и ще подобри публичния образ на съдебната институция. 
 

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ, ТРЕНИНГИ, КОНФЕРЕНЦИИ 
- На организиран Форум-презентация “Нови моменти и процедури за кандидатстване по 

Национална програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” на 29 
септември 2005г., гр. Русе участва Красимира Петрова. 

- Участие на Дочка Станева и Красимира Петрова в работна среща “Състояние на 
етническата толерантност в региона – граждански позиции” на Фондация “Партньори 
– България”, гр. Разград, 16 август 2005г. 

- На 14 юли 2005г. Дочка Станева участва в тържествена Церемония по връчване на 
първите годишни награди в конкурс за най-добър Бизнес план на социален 
предприемач. Конкурсът за най-добър бизнес план на социален предприемач се 
организира от Каунтърпарт Интернешънъл-България и Фондация “Социални 
предприятия” в рамките на програма за социални предприятия, финансирана от 
Американската Агенция за Международно Развитие /ААМР/. 

- На 26 и 27 май 2005г. Ангелина Стоянова и Алие Сюлейманова участваха в семинар 
“Методи за прилагане на политиките за равнопоставеност на половете” в рамките на 
проект “Общоприложимата политика за равнопоставеност на половете в обществените 
политики и програми” на Център за изследвания и политики на жените – гр.София. 
Участниците в семинара бяха запознати с дефиницията на основните термини – 
отношения между половете, равнопоставеност; методи за прилагане на политиките.  
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МЕДИЙНИ ИЗЯВИ 
- В-к “Екип 7” бр. 68/27 юни 2005 г. в статията си “Гледаха първото дело за домашно 

насилие” дава информация на своите читатели за първото дело по Закона за защита 
срещу домашното насилие.  

-    В-к “Гледища днес” бр. 66/24.06.2005 г. “Приключи първото съдебно дело за домашно 
насилие в РРС”. Статията предоставя информация и на други жертви на домашно 
насилие, нуждаещи се от защита, че могат да потърсят съдействие от 
неправителствени организации. 

-    “Първа присъда за домашно насилие” е заглавие на в -к “Лудогорски вестник” бр. 
50/24.06.2005 г. за разгледаното първо дело срещу домашно насилие и наложеното 
наказание. 

-   Статия на Виолета Минчева “Осъдиха шизофреник да стои далеч от жена си” във в-к 
“24 часа” бр. от 27.06.2005 г. информира обществеността за делото по Закона за 
защита срещу домашното насилие. 

-   В-к “24 часа” в броя си от 30.06.2005 г. отново публикува материал на Виолета 
Минчева “Мъжът или пие, или бие, когато е трезвен – мърмори”. В статията авторката 
разказва за ужаса, който Айтен /името на жената умишлено е сменено/ е живяла с мъж 
побойник. Споменава се за идеята на неправителствения сектор в Разград за постоянен 
Дневен център за жени в неравностойно положение, които са малтретирани и имат 
нужда от помощ, но няма къде да намерят подслон. 

-    “За първи път обществен отчет на Окръжния и Районния съд, в-к “Екип 7, 
бр.94/19.08.2005г.  

-    “Уникален публичен отчет на съда издаде ЦНПО в Разград”, в-к “Гледища Днес”, бр. 
93/19.08.2005г.  

-    “Съдебен бюлетин и листовка за домашно насилие разпространява ЦНПО”, в-к 
“Гледища Днес”, бр. 109/30.09.2005г. 

 
Април 2006г.  




