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От 2003г. организацията развива Дневен център за жени в неравностойно 

положение от различните етнически общности в село Стражец. Семейното 

консултиране  e  с превантивна цел и насочено към семейства, където навременно 

могат да бъдат  предотвратени проблеми, свързани с домашното насилие.  

Нашите успехи: 

 Успешно партньорство с Центъра на НПО в Разград по дейности за оказване 

подкрепа на жертви на домашно насилие в област Разград; 

 Инситуционално взаимодейстивие по темата за домашното насилие в 

региона; 

 Подкрепа и съдействие на жени и деца от уязвимите групи; 

 Активно привличане на деца и младежи от областта, които развиват 

доброволчески дейности в подкрепа на общността. 

През 2016г. организацията развива социална услуга: Център за социална 

рехабилитация и интеграция на възрастни хора. Центърът се помещава в сградата на 

бивша здравната служба в с. Стражец. Помещението е предоставено  под наем от 

община Разград - обзаведен с мебели, разполага с библиотека.  Обслужва се от 

сътрудник, юрист, психолог и лекар.    

Дейностите на Центъра са свързани със: 

 Защита на жените от насилие в различните му форми ; 

 Безплатни консултации: 

  Юридически; 

 Псхологически; 

 Социални 

 с адвокат;  

 Консултации - Индивидуални и  фамилни  

 Беседи за запознаване със социалните и здравни права на жените 

 Съдействие за включване на жените в организирани от Дирекция “Бюро по  

труда” курсове за квалификация и преквалификация 
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 социална и правна защита;  

 посреднически услуги;  

 реализация на социални контакти; 

  организиране на свободното време;  

 психологична рехабилитации; 

Ред за включване в социалната услуга: Заявление по образец и изискуеми 

документи до Председателя на УС на Сдружението. 

 Включване в дейностите се осъществява доброволно, каквото е и участието в 

услугите.  

Ние предлагаме: Трудово посредничество; Курсове за квалификация; 

Психологическа подкрепа; Безплатни медицински прегледи; Юридическо 

консултиране; Социално консултиране; Развлекателни дейности с образователен 

характер.  

Основната цел на организацята 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.  

Промените в нагласите и ценностната система, както и зараждащото се 

гражданско общество и правната реформа в България доведоха до влизането в сила на 

Закон за Защита от Домашно Насилие (ЗЗДН) през 2005 г. Това значително улесни 

действията по правна закрила на пострадалите от домашно насилие. Съществуващата 

от самото начало на организацията програма за правна закрила беше значително 

подобрена с това изменение в българското законодателство.  

Сдружение „Център за подкрепа на жени в село Стражец” работи в следните 

области: 

 Програма за превенция на насилието; 

 Психосоциална грижа за хора, пострадали от домашно насилие, сексуално 

насилие и/или трафик на лица; 

 Психосоциална грижа за деца и младежи, преживели насилие; 

 Програма за подкрепа на семейства; 

 Превенция на насилието чрез неформално образование и обучение в 

специфични умения; 

 Обучителна програма за специалисти от други институции, работещи с 

пострадали от насилие; 

 Правна закрила на жертвите на насилие; 

Целева група: лица, преживели насилие, както и техните семейства/близки.  



Услугата е насочена по специално към: лица, жертви на домашно насилие; 

лица, жертви на трафик, извършители на домашно насилие 

Център за покдрепана жени в село Стражец, съвемстно със СНЦ „Център на 

НПО в Рагзрад” разработи идея за изграждане на Кризисен център за жертви на 

насилие 

Активно разви дейности за повишаване квалификацията на екипа за оказване на 

професионална помощ на жени, преживели насилие и програма за кореспонденция с 

жени, обърнали се за помощ. Разширихме и обогатихме дейностите за оказване на 

емоционална подкрепа и безплатна консултативна помощ на жени, преживели насилие, 

чрез стимулиране на връзките с местната власт, с държавните институции, с 

бизнессредите и медиите, с цел темата за насилието над жени и техните деца да се 

превърне от поприще на една НПО в обществен проблем. 

През 2016г. организацията продължи да развива Програма за доброволци, чрез 

привличане на нови членове и работа в посока повишаване техните знания, умения и 

компетенции. 


