
 

 ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЖЕНИ В СЕЛО СТРАЖЕЦ
  село Стражец, община Разград, ул. “Москва” 26, http://woman-rz.hit.bg

 
 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за 2006г. 
 
 
 
НАШИТЕ УСПЕХИ 

 Успешно реализиран проект “Нови възможности за безработните жени в село Стражец”, 
финансиран от фонд ”Социално подпомагане” при мивистреството на труда и социалната 
политика.   

 Развитие капацитета на Центъра за подкрепа на жени с. Стражец, като партньор на 
Центъра на НПО в Разград по проект “Развитие на алтернативни социални умения в 
Дневния център за жени в неравностойно положение село Стражец.   

 Успешно партньорство с Центъра на НПО в Разград по три проекта за гражданско 
наблюдение на съда: „Засилване на обществената подкрепа за съда в Разград – 
гражданско участие за прозрачно правораздаване”, ”Пълна прозрачност, публичност и 
безпристрастност при изпълнение на законите от съда” и ”Прозрачна и ефективна 
съдебна система в Североизточна България, ползваща се с обществено доверие”; 

 Центъра за подкрепа на жени създаде условия за социалната изолация на безработни 
жени в неравностойно социално положение от етническите малцинства, чрез осигуряване 
на достъп до здравни и социални услуги, подкрепа за трудово посредничество и намиране 
на работа. 

 Центъра за подкрепа на жени село Стражец разви капацитет като местна женска 
организация, която подкрепя жени в неравностойно социално положение. 

 
Проект “Нови възможности за безработните жени в село Стражец” 
Цел на проекта: Създаване на условия за преодоляване на социалната изолация на 
безработни жени и в неравностойно социално положение от етническите малцинства чрез 
осигуряване на достъп до здравни и социални услуги, подкрепа за трудово посредничество и 
намиране на работа в Дневен център за жени в село Стражец. Осигуряване на равни 
възможности за жените от различните етнически групи. Ефективна социална защита на 
жените в неравностойно положение. Създаване на добри възможности за подобряване на 
социалното положение на трайно безработни жени в етнически смесен район с голяма 
безработица. 
Постигнати резултати:  
Консултативен кабинет  
- Социален консултант: беседи, лекции, обучения за попълване на документи и формуляри, 

делова комуникация, тренинги – общо 12, за 191 жени; 
- Психолог: Проведени безплатни общи срещи, сесии и индивидуални консултации – 88 

жени; 
- Юрист: На 64 жени бяха предоставени безплатни юридически консултации;  
- Лекар: Безплатни консултации и медицински прегледи за 100 жени с лекари специалисти 

- стоматолог, уролог, гинеколог, вътрешни болести; 
- Здравни беседи със специалисти от РИОКОЗ – общо 9 беседи с участието на 140 жени. 
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• Помощ и съдействие за решаване на различни социални, житейски и здравословни 
проблеми – на 50 жени. 

 
Дейности за повишаване на информираността на жените в областта на социалното 
подпомагане и социална защита. Организирани социални консултации, беседи, лекции, 
обучения за попълване на документи и формуляри, делова комуникация, тренинги – общо 12, 
за 191 жени. Жените придобиха знания и умения за достъпа до социални услуги, Закона за 
здравното осигуряване,  Закона за социално подпомагане, умения за делова комуникация, 
попълване на документи и формуляри за социална интеграция и други, които се подават пред 
социалните и здравни институции, обучение на жените от целевата група “Как да търсим 
работа?”, изготвяне на автобиография, как да напишат мотивационно писмо, дискусия 
“Жената и нейните права”. 
 
Дейности за трудово посредничество и намиране на работа за жените в неравностойно 
социално положение от с. Стражец. Участие в курсове за професионална квалификация и 
преквалификация и обучения – 5 жени; Съдействие за осигуряване на трудова заетост – 31 
жени по Програми на Министерството на труда и социалната политика; Съдействие 
получихме от Дирекция “Бюро по труда”. Единадесет жени бяха назначени на работа като 
служители за изработване на накити. Осем жени започнаха работа във фирма за обработване 
на кожи и чистене на орехи – “Йъл-тан” ООД с. Стражец, една жена – в “Паркстрой”, 
хигиенист в Биовет – две жени, шивачки в шивашка фирма – 2 жени, една жена в “Сортови 
семена”, една жена – в Рока къмпани и една жена е назначена като чистачка; За четири жени 
бе осигурена трудова заетост чрез Националната програма “От социални помощи към 
осигуряване на заетост”: три жени – консултант за работа с ромската общност и една жена - 
Компонент ”Личен асистент”, на която съпругът й е инвалид и се нуждае от специални 
грижи. 
Дейности за самоорганизиране и развитие на общността за преодоляване на социалната 
изолация. Организиране на празници, свързани с възраждане на местни традиции и обичаи – 
6 празника, със 132 жени; Организирани седенки – общо 7, с участието на 99 жени от 
целевата група; Отбелязване на семейни празници и тържества - 3, със 69 жени и децата им; 
“Вечер на моята улица” – 21 жени. 
Посещения по домовете на целевата група – 43 посещения на 277 жени и техните 
семейства. 
51 жени получиха помощ и съдействие за решаване на различни социални, житейски и 
здравословни проблеми. Съдействие за решаване на различни социални, житейски и 
здравословни проблеми бе оказано на 50 жени: съдействие за среща с адвокат – 16 жени; 
съдействие за участие в медицински преглед и лечение – 4 жени; споделяне на житейски 
проблеми и лично мнение – 8 жени; съдействие за осигуряване на трудова заетост – 4 жени; 
проведен разговор с РД “Социално подпомагане” и съдействие за отпускане на социални 
помощи – 3 жени; съдействие издаване направление от личен лекар – 1 жена; необходими 
изисквания за получаване на банков кредит – 1 жена; ксерокопиране на документи – 3 жени; 
съдействие за включване в курсове за квалификация – 1 жена; изискване информация от 
обществени институции – 1 жена; съдействие за изготвяне молби, попълване на документи и 
формуляри – 3 жени; съдействие при пенсиониране – 2 жени; съдействие за назначаване като 
личен асистент – 1 жена; съдействие за изготвяне на пълномощно – 1 жена; съдействие за 
изготвяне писмо на Донка Славова до предаването по БНТ “Открито” и лично до Валя 
Ахчиева за разгласяване на случая по електронните медии. Тя е силно разтревожена за 
съдбата на своя зет, който е обвинен несправедливо за изнасилването и смъртта на своята 
баба и в момента е във варненския затвор. Молбата й е и за получаване парично обезщетение 
за своя зет, който неправомерно е затворен и има здравословни проблеми. Тя споделя и 
своята болка, че внучката й е абитуриентка тази година и нямат средства за организиране на 
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бал. Донка желае да се срещне с адвокат и да изготвят писмо до президента на република 
България и дори да потърси правата си в Страсбург. 
Качествени резултати: 
Дневният център е полезен и необходим за социалната интеграция на жените в 
неравностойно положение от с. Стражец. Той помага за подобряване на тяхното социално, 
емоционално и икономическо състояние. Жените от село Стражец активно участват в 
дейностите на проект “Нови възможности за безработните жени в село Стражец”. Придобиха 
самочувствие. Познават своите права и се научиха да ги отстояват. В резултат от дейностите 
на Дневния център жените получиха социални услуги напълно безплатно. Те придобиха 
начални знания за попълване на молби-декларации, които се подават пред социалните 
институции, теоретични знания за техните здравни права и практически умения за попълване 
на формуляри за избор и смяна на личен лекар. Чрез практически упражнения жените се 
справят по-лесно с попълването на документи и формуляри, които се подават пред 
социалните институции. Проследен е здравния статус на жените от целевата група. 
Медицинските прегледи допринесоха за повишаване на тяхната заинтересованост и грижи 
към личното здраве. Организираните профилактични прегледи и лечение при стоматолог и 
лекар бяха полезни за тях, тъй като не биха могли да си ги позволят със своите ниски доходи. 
Подобрени са социалните контакти на жените от целевата група. Жените от различните 
етнически общности имаха възможност заедно да празнуват много важни за ромския и 
турския етнос празници.  
Центърът за подкрепа на жени – с. Стражец развива своя капацитет като местна организация. 
Нейни членове редовно участват в организацията и изпълнението на дейностите по проекта, 
придобиват полезни знания и умения. 

Сдружение “Център за подкрепа на жени – с. Стражец” през 2006г. е партньор на 
Центъра на НПО в няколко проекта:  
ПРОЕКТ “ЗАСИЛВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОДКРЕПА ЗА СЪДА В РАЗГРАД - 
ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ ЗА ПРОЗРАЧНО ПРАВОРАЗДАВАНЕ” - http://court-rz.hit.bg
През 2006г. Консорциум “Център на НПО в Разград, Младежки Форум 2001-Разград” и 
“Център за подкрепа на жени в с. Стражец” реализира проект “Засилване на обществената 
подкрепа за съда в Разград - гражданско участие за прозрачно правораздаване”. /ноември 
2005г. - юли 2006г./. Проектът беше осъществен с подкрепата на Американската агенция за 
международно развитие и Инициатива за укрепване на съдебната система в България. Целта 
на проекта е прозрачно и ефективно функционираща правораздавателна система на 
територията на община Разград, ползваща се с доверието и подкрепата на местната общност. 
В рамките на проекта бяха осъществени; обучение на гражданските наблюдатели; и 
партньорите по проекта; Работни срещи на гражданските наблюдатели; Гражданско 
наблюдение на съда в Разград; Изготвяне на тримесечни аналитични доклади; Проучване на 
общественото мнение; Текуща оценка на публичния образ на съда в Разград; 
Пресконференции; Дискусионен форум; Бюлетин с годишните отчети на Окръжен съд и 
Районен съд-Разград; Бюлетин за проекта; Информационна дипляна; Интернет-страници на 
Окръжен съд и Районен съд-Разград: www.razgrad.court-bg.org; Интернет страницата на 
проекта: http://court-rz.hit.bg. Организиран беше Дискусионен форум за представяне на 
аналитичния доклад на гражданското наблюдение на съда. Той привлече интереса на 
представители на местна власт, публични институции, общински съветници, адвокати на 
частна практика, граждански организации и получи много широка медийна изява. На форума 
бяха представени първите конкретни предложения за подобряване на прозрачността на 
ефективността на съдебното правораздаване. От представителите на съда Докладът беше 
приет като оценка и обратна връзка за дейността на съдебната институция в Разград. 
Осъществено е гражданско наблюдение на 126 съдебни заседания по 121 съдебни дела в 
Окръжен съд и Районен съд – Разград, в които поне една от страните е представител на 
уязвима група; Организирано е проучване на общественото мнение с участието на 194 
случайно избрани граждани на Разград; Организирани са 2 текущи наблюдения на 
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публичния образ на съда в Разград с участието на повече от 88 граждани. Подготвени са три 
тримесечни аналитични доклади от гражданското наблюдение на съда в Разград; 
Разработени са 2 интернет-страници на Окръжен съд и Районен съд – Разград. Отпечатани са 
2 бюлетина с годишните отчети за 2005г. на Окръжен съд и Районен съд – Разград с тираж 
2000 броя. Отпечатан е бюлетин с тираж 1000 броя с резултатите от дейността по проекта. 
Отпечатана е дипляна с тираж 10 000 броя. Интернет-страницата http://court-rz.hit.bg 
популяризира дейността по проекта и споделя успешни практики на взаимодействие  между 
съдебната власт и гражданското общество в Разград.  
 
ПРОЕКТ “ПЪЛНА ПРОЗРАЧНОСТ, ПУБЛИЧНОСТ И БЕЗПРИСТРАСТНОСТ ПРИ 
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАКОНИТЕ ОТ СЪДА”, http://court3-rz.hit.bg
През август 2006г. стартира проект “Пълна прозрачност, публичност и безпристрастност при 
изпълнението на законите от съда”. Проектът е с регионален обхват и се реализира в пет 
областни центъра – Шумен,Силистра, Разград, Търговище и Велико Търново с подкрепата на 
Американската агенция за международно развитие. Целта на проекта е подобряване на 
обществената представа за съда в петте града чрез установяване на публично-частно 
партньорство за положително осъществяване на съдебната реформа на местно ниво. През 
2006г. беше поставено началото на сътрудничеството между пет НПО и съда в петте града за 
осъществяване на гражданско наблюдение на съда, предоставена е пълна информация за 
методиката за обществено наблюдение на съда, както и инструментите, които ще бъдат 
използвани. Бе осъществена публична процедура за избор на граждански наблюдатели в пет 
области центъра – Шумен, Силистра, Търговище и Велико Търново. Одобрени са общо 18 
мотивирани граждански наблюдатели от петте града за осъществяване на гражданско 
наблюдение. Сформирана е Гражданската консултативна група с участието на уважавани 
местни личности, които в рамките на проекта ще повишат своя капацитет като признат 
партньор на съда за положително осъществяване на реформата в съдебната система на 
местно ниво. От месец септември 2006г. се осъществява гражданско наблюдение на 
прилагането на определени закони – Наказателно-процесуален кодекс, Граждански 
процесуален кодекс, Семеен кодекс, Закон за защита срещу домашно насилие, Закон за 
защита срещу дискриминация. Беше организирано двудневно обучение на гражданските 
наблюдатели, членове на Гражданската консултативна група и представители на съда от 5 
града – Шумен, Търговище, Велико Търново и Силистра. Повишени са знанията, уменията и 
информираността на гражданските наблюдатели, членовете на Гражданската консултативна 
група и представителите на съда от петте града за процеса на гражданско наблюдение на 
съда. През 2007г.ще бъдат организирани оценки на публичния образ на съда в петте града, 
Информационни срещи в Шумен, Силистра, Търговище и Велико Търново, ще бъдат 
изготвени 20 месечни доклада от гражданското наблюдение във всеки един град и 3 
тримесечни аналитични доклада от наблюдението в петте града, ще бъде отпечатана дипляна 
в тираж 15 000 броя, по 3 000 броя за всеки град и бюлетин „Граждански наблюдател 3”, 
интернет-страницата предоставя полезна и актуална информация за процеса на реализиране 
на проекта в петте града.  
 
ПРОЕКТ “ПРОЗРАЧНА И ЕФЕКТИВНА СЪДЕБНА СИСТЕМА В СЕВЕРОИЗТОЧНА 
БЪЛГАРИЯ, ПОЛЗВАЩА СЕ С ОБЩЕСТВЕНО ДОВЕРИЕ” http://court4-rz.hit.bg
През месец септември 2006г. стартира проект „Прозрачна и ефективна съдебна система в 
Североизточна България, ползваща се с обществено доверие” с подкрепата на Тръста за 
гражданско общество за Централна и Източна Европа. – август 2007г. Целта на проекта е да 
съдействаме за постигане на прозрачна и ориентирана към гражданите съдебна система в пет 
града в Североизточна България – Разград, Добрич, Силистра, Търговище и Шумен. 
Представителите на съда да се запознаят със специфичните нужди на социално 
онеправданите групи, като страни по съдебни дела и да информираме съда за неговото 
задължение да предоставя на уязвимите групи справедливо правосъдие. Основна дейност по 

 4

http://court3-rz.hit.bg/
http://court4-rz.hit.bg/


проекта в петте града е гражданско наблюдение на съда и по конкретно достъпа на уязвими 
групи до правосъдие. То се осъществява от обучени граждански наблюдатели, които 
наблюдават съдебни дела, в които поне една от страните е представител на уязвима група. 
Обект на наблюдение са 5 основни уязвими групи – етнически малцинства, жертви на 
насилие, хора с увреждания, безработни и с ниски доходи граждани и самотни родители. 
Чрез публична процедура са избрани 15 граждански наблюдатели и общо 18 членове на 
гражданската Гражданските наблюдатели в петте града. Те участваха в двудневно обучение 
през месец октомври 2006г. През месец октомври 2007г. започна гражданското наблюдение в 
петте града. През 2006г. ще бъдат изготвени тримесечни аналитични доклади от 
гражданското наблюдение на съда, които ще бъдат представени на вътрешни закрити 
брифинга с представители на съда в Разград, Добрич, Силистра, Търговище и Шумен; 
предстои организиране на проучване на общественото мнение; медийна кампания за 
представяне на проекта и Системата за обществено наблюдение на съда, Обществени 
Форуми, отпечатване на бюлетин „Граждански наблюдатели 4”.  
 
ПРОЕКТ “РАЗВИТИЕ НА АЛТЕРНАТИВНИ СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ В ДНЕВЕН 
ЦЕНТЪР ЗА ЖЕНИ В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ В СЕЛО СТРАЖЕЦ”, 
http://womencenter.hit.bg
Проект “Развитие на алтернативни социални умения в Дневен център за жени в 
неравностойно положение в село Стражец” е с продължителност 12 месеца и се реализира с 
подкрепата на Фондация “Партньори България” и Американската агенция за международно 
развитие. Реализираните дейности през 2006г. бяха: Проведени са 11 Работни срещи на 
екипа на проекта; Изготвени са 56 Индивидуални плана на жените от целевата група и се 
актуализираха всеки месец; Пресконференция за представяне на постигнатите резултати и 
отчитане на ефективността от неговото изпълнение; „Добрата майка и жена” - брошура за 
дейността по проекта, с тираж 1200 броя, формат А4, черно-бяла, с цветни корици; 
Организирани са 3 проучвания, с участието общо на 83 жени; Наблюдение на дейността по 
проекта от Обществения съвет; Организирани са 6 обучения за 112 жени за запознаване със 
социалните права, задължения и отговорности.; 8 обучения с участието на 146 жени от 
целевата група за придобиване на умения за делова комуникация; 6 обучения със 104 жени за 
придобиване на практически умения за попълване на документи  формуляри, които се 
подават пред публични институции; 6 обучения за 119 жени за запознаване със здравните 
права, задължения и отговорности; безплатни медицински прегледи, консултации и лечение 
са получили 69 жени; 158 жени участваха в празници, свързани с традициите и обичаите на 
различните етнически общности. Членовете на Управителния съвет на участваха в 
еднодневно обучение за запознаване с дейността на третия сектор; 11 членове и доброволци 
на Центъра за подкрепа на жени в село Стражец и Центъра на НПО в Разград участваха в 
обучение за придобиване на знания за разработване на проекти. Интернет-страница на 
проекта. Проектът предостави възможност да продължи дейността на Дневния център и 
ангажирането на жените в неравностойно положение от различните етнически малцинства от 
село Стражец. Дневният център създаде благоприятна среда за развитието на жените от 
целевата група, независимо от възрастта, тяхното личностно и професионално развитие, 
възприятие на моралните норми и ценности. Участието на жените в дейностите по проекта 
оказва положително въздействие. Жените са благодарни за съществуването на Дневния 
център. Представя им благоприятна възможност за тяхното личностно развитие. Дневният 
център създаде възможност за социална интеграция на жените от етническите малцинства в 
обществото. В резултат от дейностите на Дневния център жените получиха социални услуги 
напълно безплатно. Подобрени са социалните контакти на жените от целевата група. 
Интернет-страницата популяризира проекта и предоставя полезна информация за успешното 
партньорство на Центъра на НПО със сдружение “Център за подкрепа на жени – с. 
Стражец”. 
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ПРОГРАМА ЗА СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
През 2006г. започна развитието на Програма за трайно намаляване на безработицата в село 
Стражец. Създаден беше функциониращ модел за социално предприятие - работилница в 
Дневния център за жени в с. Стражец за производство на етно-накити и бижута. В рамките 
на проекта бяха организирани три двудневни обучения с участието на 60 трайно безработни 
жени от с. Стражец от различните етнически малцинства. Участниците бяха запознати с 
историята на бижутата, тяхното предназначение, роля и различните начини на създаване в 
различните епохи. Каква е маркетинговата стратегия и изработката на накити от перли 
маниста. Жените имаха възможност да се запознаят с начините и технологиите за отглеждане 
и получаване на различни форми на перлите и практика да приложат наученото в 
изработване на бижута и накити от перли - техники и комбинации при низане на различни 
видове перли. Жените изработиха и собствени модели под ръководството и с помощта на 
дизайнера. На 12 и 13 май 2006г. в Дневния център в село Стражец се проведе тренинг 
“Генериране на идеи за социално предприятие, техноикономически анализ, маркетинг за 
социални предприятия и управление на човешките ресурси”. Бе аранжирана и изложба на 
артикули на социалните предприятия с цел повишаване мотивацията на обучаемите. В 
резултат на проведеното обучение бе анализирана идеята “РЕН” и се идентифицираха нови 
идеи за заетост. Очакваният ефект е социалното предприятие да стартира в срок до три 
месеца поне една от идеите. 
 
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “ОТ СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ КЪМ ОСИГУРЯВАНЕ НА 
ЗАЕТОСТ” 
Проектът се реализира от януари 2006-декември 2006г. по Национална програма “От 
социални помощи към осигуряване на заетост” към Дирекция “Бюро по труда”. Основна цел 
на проекта е оказване на помощ в работата с ромската общност. Две жени от ромски 
произход и регистрирани в Дирекция «Бюро по труда» като трайно безработни  
консултираха ромски семейства за възможности за включването им в различни програми, 
осигуряване и ползването на медицинска помощ и лечение, оказваха съдействие на 
социалните работници при извършване на социални анкети и интервюта, грижи за 
безнадзорни деца от ромската общност и други. Оказваха техническа, методическа и 
консултантка помощ на жените при попълване и подаване на документи до различните 
социални институции. Предоставяха актуална информация, свързана със социалното 
подпомагане и услуги, здравно осигуряване и програми. Организираха индивидуални и 
групови срещи на жените с психолог, здравни беседи и консултации с адвокат. Провеждаха 
занимания по компютърна грамотност, по български език и изобразително изкуство. 
Организираха възраждане на традициите и обичаите на различните етнически общности. 
Поддържаха база данни, която периодично се актуализира. Тя е поверителна и се използва 
само за нуждите по проекта съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни. 
Двамата консултанти активно се включиха в дейността на Дневния център за жени в 
неравностойно положение в с. Стражец. 
 
Популяризиране на Дневния център за жени в неравностойно положение от село 
Стражец и дейността по проекта 
Изготвена е интернет страница на проекта http://women-rz.hit.bg, която се актуализира 
всеки месец. Интернет-страницата популяризира проекта сред гражданите в област Разград и 
цялата страна и предоставя полезна информация за успешното партньорство на “Център за 
подкрепа на жени – с. Стражец” със сдружение Център на НПО. Представени са целите, 
задачи, участници, дейности, доклади, постигнатите резултати, снимки на жените от 
целевата група, връзки към полезни интернет-страници на социални и здравни институции. 
Повишена достъпност до полезна информация за заинтересованите граждани и институции. 
Медийно представяне дейността на Дневния център: 
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- “40 жени от Стражец искат среща с политически лидери”, в-к “Лудогорски вестник”, бр. 
35/2.05.2006г. 

- “НПО пита партийни ръководства за общински обект”, в-к “Екип 7”, бр. 50/03.05.2006г. 
- “Безработни жени искат помещение за работа”, в-к “Екип 7”, бр. 54/12.05.2006г. 
- Репортаж по кабелна телевизия “Евроком” в информационната емисия “Новини” от 

19.00часа. 
- Интервю за Радио Шумен, излъчено от 13.30 часа на 14 май 2006г. 
- в-к “Лудогорски вестник”, бр.84/20.10.2006г. публикува статията “В Дневния център в 

Стражец почерпиха за Байрама”. 
- В-к “Форум”, бр. 43-44/26.10.2006г. – “Хиляди мюсюлмани от Лудогорието празнуваха 

свещения Шекер Байрам. 
- Репортажи за Шекер Байрама по кабелните телевизии КИС 13, Евроком. 
- Репортаж за празника Шекер Байрам по Радио Шумен. 
Публикациите в средствата за масово осведомяване предоставиха възможност за 
популяризиране дейността по проекта и представяне на резултатите от реализираните 
дейности. 
 
Участие на членове на УС и доброволци на сдружението в семинари и обучения 

 На 12 и 13 май 2006г. в Дневния център в село Стражец се проведе тренинг “Генериране 
на идеи за социално предприятие, техноикономически анализ, маркетинг за социални 
предприятия и управление на човешките ресурси”.  

 Участие на жени от с. Стражец в обучение за съчетаване на цветове, тъкани, накити – 22, 
23 юни 2006г. Лектор - известният български дизайнер на дрехи и бижута Цено Вутов 
Феликс, художествен директор и главен дизайнер на фирма “Велмар”. 

 Участие на Мелиха Хасан в Информационен ден за хора с увреждания на 3 август 2006г. 
 Участие на членове на УС на организацията в Информационен ден “Равни възможности 
за хората с увреждания в община Разград”. 

 Участие на Мелиха Хасан и Дочка Станева – членове на УС в семинар "Медиацията в 
защита на човека" на 7 ноември 2006г.  

 На 8 ноември 2006г. Дочка Станева – член на УС и Марийка Цоневска – доброволец 
участваха в обучение за Доставчици на социални услуги. Семинарът се провежда от 
Министерство на труда и социалната политика и ПРООН и разяснява процедури на 
работа по дейност "Социален асистент" на НП "Асистенти на хора с увреждания" през 
2007г. 

 Участие на Дочка Станева – член на УС и Марийка Цоневска – доброволец в Работна 
среща на УС и екип на ЦНПО на 1 и 2 декември 2006г., гр. Варна.  

 
Центърът за подкрепа на жени притежава Удостоверения за регистрация за предоставяне 
на социални услуги №№ 1280, 1281/10.05.2006г., издадено от Главна дирекция “Социално 
подпомагане” към Агенцията за социално подпомагане на Министерството на труда и 
социалната политика. Центърът може да предоставя социалните услуги: Център за социална 
рехабилитация и интеграция, Бюро за социални услуги; Удостоверения №601, 602, 603, 
604/28.02.2005г. регистрират предоставянето на социалните услуги: Дневен център за 
възрастни, Кризисен център за възрастни, Личен асистент, Социален асистент.  
Организацията получи Удостоверение 20050825008 на Министерство на правосъдието за 
осъществяване на общественополезна дейност.  
 
 
Май 2007г.     
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