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

 
 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 
2007г. 

 
 

НАШИТЕ УСПЕХИ 
- Привлечени са нови 20 потребители в Дневния център за жени в село Стражец  

- Осигурена е трудова заетост на тридесет и една жени в неравностойно положение от с. 
Стражец на свободния трудов пазар и по Програми на Министерството на труда и 
социалната политика  

- В Центъра за подкрепа на жени са назначени две жени на работа като консултанти на 
ромската общност по програма „От социални помощи към трудова заетост” 

- Работещ консултативен екип от социален консултант, психолог, лекар и юрист към 
Дневния център за жени в село Стражец. 

- През 2007 година са предоставени навременни и качествени безплатни консултации на 
над 150 жени от различни етнически групи. 

- През 2007 година успешно се реализираха дейностите по възраждане и изследване 
живота, фолклора, традициите и обичаите на различните етнически общности в с. 
Стражец - седенки, празници, занимания по ръчен труд, възпроизвеждане на обичаи и 
традиции. 

- Успешно партньорство на женската организация в проекти за гражданско наблюдение на 
съда, обучение на младежи за кандидатстване в полицията и създаване на Консултативен 
център за домашно насилие в град Разград. 

- Центърът за подкрепа на жени в село Стражец е съучредител на национална НПО мрежа 
за гражданско наблюдение на съда. 

- Успешно сътрудничество със Районен съд и Окръжен съд – Разград, РПУ – Разград, 
дирекция „Социално подпомагане” – Разград, дирекция „Бюро по труда” – Разград и 
кмета на село Стражец. 

 
През 2007 година беше  реализиран успешно проект “Добрата майка и жена: Дневен център 
за жени в с. Стражец”. Финансиран от фонд ”Социално подпомагане” към Министерство на 
труда и социалната политика. Проекта продължи от април до декември 2007г. Целта на 
проекта бе да се създадат 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. Жените получиха подкрепа за трудово 
посредничество и намиране на работа в Дневен център за жени в село Стражец. Осигуриха се 
равни възможности за жените от различните етнически групи. Ефективна бе социалната 
защита на жените в неравностойно положение. Създадоха се добри възможности за 
подобряване на социалното положение на трайно безработни жени в етнически смесен район 
с голяма безработица. Дневният център бе полезен и необходим за социалната интеграция на 
жените в неравностойно положение от с. Стражец. Той помогна за подобряване на тяхното 
социално, емоционално и икономическо състояние. Жените от село Стражец активно 
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участваха в дейностите на проект “Добрата майка и жена: Дневен център за жени в с. 
Стражец”. 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, получиха 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 българския, 
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. 

В резултат на съществуването на Дневен център и активното съдействие на екипа по проекта 
е осигурена трудова заетост на тридесет и една жени в неравностойно положение от с. 
Стражец на свободния пазар и по Програми на Министерството на труда и социалната 
политика. Съдействие получихме от Дирекция “Бюро по труда”. 18 жени започнаха работа 
във фирма за обработване на кожи и чистене на орехи – “Йъл- тан” ООД с. Стражец, три 
жени – в “Паркстрой”, две жени започнаха работа като фризьорки в частни салони, една 
жена започна работа в детска градина като помощник възпитател, за осем жени бе осигурена 
трудова заетост чрез Националната програма “От социални помощи към осигуряване на  
трудова заетост” в кметство Стражец, една от тях разнася пощата, а останалите в обществена 
чистота. 

Проведени бяха общо 18 работни срещи между екипа, партньорите, целевата група на 
проекта, членовете на Обществения съвет и Съвета на потребителя. На срещите се 
разпределяха задълженията и отговорностите по изпълнението на дейностите, планирани 
през текущите месеци – посещения по домовете, организиране на беседи, актуализиране на 
индивидуални планове. Обсъждаха се постигнатите резултати, текущи въпроси, районите в с. 
Стражец и домовете на жените, които трябва да посетят сътрудникът и доброволците. 
Участниците в срещите разглеждаха текущи въпроси по изготвяне на доклади и протоколи. 
Обсъдиха се възможности за устойчивост на проекта. Да продължи работата на Дневния 
център като предоставя социални услуги, съвети и психологическа подкрепа, организира 
седенки и семейни празници. Обсъдиха се възможности за привличане на нови жени в 
целевата група. Провеждане на увеселителни забавления с почерпка за привличане и 
задържане на новите жени.  

В резултат на активната дейност на персонала на Дневния център за жени в село Стражец са 
привлечени 12 жени  в неравностойно положение нови потребители на социалните услуги на 
Центъра за подкрепа на жени в село Стражец.  

В Центъра за подкрепа на жени се създадоха условия за преодоляване на 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. 

Развитие капацитета на Центъра за подкрепа на жени в село Стражец, като партньор 
на Център НПО при реализиране на проекти. 
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Сдружение “Център за подкрепа на жени в село Стражец” е основен партньор в социалните 
проекти на Центъра на НПО в Разград и през годините членовете на Управителния съвет 
имаха възможност да развиват своя капацитет в областта на предоставянето на социални 
услуги. Участието на членовете и доброволците на жените от организацията е свързано с: 
проучване на потребностите на местното население в областта на социалното подпомагане, 
информация и консултации в областта на социалната и здравна защита, трудова заетост; 
съдействие при организиране на срещи, проучвания, обучителни и образователни 
инициативи.  

През 2007г. Центърът за подкрепа на жени е основен партньор на Центъра на НПО в Разград 
и съучредител при създаването на Национална НПО мрежа за гражданско наблюдение на 
съда в България. 

Центърът за подкрепа на жени е партньор на Център НПО в осъществяването на 
проектите:  
”Пълна прозрачност, публичност и безпристрастност при изпълнение на законите от 
съда”, целта на проекта бе да се подобри обществената представа за съда в 5 
административни области чрез развитие на устойчиви публично- частни партньорства за 
положително осъществяване на съдебната реформа на местно ниво. Задачите на проекта се 
състояха в наблюдение изпълнението на закони и разработване на Система за обществено 
наблюдение на съда в 5 града, разшири се въздействието на положителния ефект от 
общественото наблюдение на съда в други административни области – Шумен, Търговище, 
Силистра и Велико Търново. Укрепи се капацитета на Гражданската консултативна група 
като признат партньор на съда в Разград за положително осъществяване на реформата в 
съдебната система на местно ниво.  
 
Проект ”Прозрачна и ефективна съдебна система в Североизточна България, ползваща 
се с обществено доверие” създаде прозрачна и ориентирана към гражданите съдебна 
система в Североизточна България. Представителите на правосъдието, които са запознати 
със специфичните нужди на социално онеправданите групи съдействаха подходящо в 
процеса на достъп до съдебни заседания в 5 районни и окръжни съда. Повиши се 
информираността на местната общност за задължението на съда да предлага справедливо 
правосъдие на уязвимите групи граждани,  граждански наблюдатели следяха за постигане на 
ефекта от процеса на  демократизиране на съдебната система. През дванадесетте месеца бяха 
наблюдавани съдебни дела, в които едната страна е представител на уязвими групи - 
етнически малцинства, хора с увреждания, жертви на насилие, трайно безработни граждани 
и самотни родители.  

”Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради” бе проект с основна 
цел да се създаде работещ модел за изпълнение на Националната програма и 
демонстрирането на практика обновяването на жилищни блокове и прилежащите им 
междублокови пространства, като междувременно се разработват правилата и механизмите 
за изпълнение и управление на НПОЖСРБ. Чрез този проект се избра една община, която 
стана бенефициент на демонстрационния проект въз основа на предварително разработен 
набор от критерии, избраха се потенциални многофамилни жилищни сгради въз основа на 
разработен набор от критерии и инвестиционно проектопредложение и се проведе 
информационна кампания. Изработи се ръководство за управление и изпълнение на 
НПОЖСРБ от експертни работни групи в три направления- техническа част, правила и 
процедури и финансови механизми. Проектът се осъществи на територията на 34 български 
града с население над 30 000 души. 

В началото на 2007г. бяха назначени 2 жени по програма „От социални помощи към 
трудова заетост”, като „консултант на ромската общност” в Дневния център за 
подкрепа на жени в неравностойно положение.  
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Интернет страницата на проекта http://woman-rz.org 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: 

• “Брошура "Добрата майка и жена" издаде Центърът на НПО”, в-к “Лудогорски 
вестник”, бр. 3/8.01.2007г. 

• “Обява за подкрепа на жени, преживели насилие”, в-к “Екип 7”, бр. 54/11.05.2007; 
бр.55/14.05; бр.56/1.05; бр.57/18.05; бр.58/21.05; бр.59/23.05.; 60/28.05.; 61/30.05.2007; 
62/1.06; 63/4.06; 64/6.06; 65/8.06; 66/11.06.2007г. 

• “Според проучване на ЦНПО всяка пета жена в Разград е жертва на насилие”, в-к 
“Екип 7”, бр. 57/18.05.2007г. 

• Вестник “Форум”- "Консултантско бюро за жени-жертви на насилие, отвори врати в 
Разград" бр.20/24-30.05.2007 

• в-к "Стандарт"- ."Съпруг заши жена си да не кръшка" бр. 5216/19.07.2007г. 
• в-к "24 часа", бр.195/19.07.2007. публикува статията "Затворник заши жена си да не 

кръшка" 
• В-к “Екип 7”, бр. 83/20.07.2007г. – “"Кандидат- затворник зашил гениталиите на жена 

си". 
• В-к «Лудогорски вестник», бр. 83/20.07.2007г.- "Мъж от Беловец заши половите 

органи на жената, с която живеел". 
• "Гледища Днес" бр.. 82/20.07.2007г.- "Рецидивист заши с губерка и корда половите 

органи на жена си". 
• в-к "Стандарт" бр. 5217/20.07.2007г.- "Албена с 10 шева от игла за тютюн". 
• "Лудогорски вестник" бр. 84/23.07.2007г.- "За година взеха жилището на насилника от 

Беловец". 
• "Екип 7" бр. 84/23.07.2007г. "По искане на Центъра на НПО Съдът наложи незабавна 

защита за Албена от Беловец". 
• "Гледища Днес" бр. 83/23.07.2007г.- "Районният съд в Разград издаде съдебна заповед 

срещу Тодор Маринов, който заши приятелката си". 
• "Екип 7" бр. 85/25.07.2007г.- "Що ще рецидивист на свобода" 
• "Екип 7" бр. 30/12.03.07- "Мъж бие собствената си майка" 
• "Лудогорски вестник" бр. 123/24.10.2007г.- "Стартира набирането на проекти по 

програмите "СПОЗ" и "Социални асистенти". 
• "Лудогорски вестник" бр. 138/28.11.2007г.- "60 проекта по СПОЗ очакват одобрение". 

• "Лудогорски вестник" бр. 141/05.12.2007г.- "Домашното насилие отново бе обект на 
дискусия" 

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 09.03.2007г. в гр. София, х-л "Света София" се проведе ІХ Национална годишна среща 
на НПО, ангажирани с проблемите на жените на тема „Отговаря ли законодателния 
процес на дневния ред на българските жени?”, участва Дочка Станева. 
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 На 12 и 13 май 2007г. 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”.  

 На 17 и 18 май в гр. Разград, Клуб "Дружество на дейците на културата" се проведе 
обучение с участието на Дочка Станева по  проект „Създаване на Консултантско бюро по 
проблемите на насилието сред жените" 

 На 8 ноември 2007г. Дочка Станева – член на УС участва 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. 

 
 

 


