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Проект “Добрата майка и жена: Дневен център за жени в с. Стражец” 
 

КРАЕН ОТЧЕТ 
 
 

Наименование на проекта: “Добрата майка и жена: Дневен център за жени в с. Стражец” 

Населено място за осъществяване на проекта: с.Стражец, община Разград 

Име на организацията: Сдружение “Център за подкрепа на жени – с. Стражец”,  

Продължителност: април – декември 2007г. 

Доставчици на социални услуги: социален консултант, психолог, юрист, лекар, 
медицински работници и специалисти от РИОКОЗ. 

Ползватели на социални услуги: Целевата група на проекта са повече от 100 жени в 
неравностойно социално положение от ромската, турската и българска етнически общности 
в село Стражец, техните семейства, близки и познати, представители на местни институции. 
Те участваха в дейностите по проекта - консултации, беседи, културни дейности. 

Партньори при осъществяването на проекта:  

Периодично се провеждаха телефонни разговори и работни срещи със специалисти от 
Дирекция “Бюро по труда” за организиране на курсове за квалификация и преквалификация 
и възможности за включване на жените от целевата група. 

Регионална дирекция за социално подпомагане – Разград - предоставя информация по 
въпросите на социалното подпомагане и услугите в областта на социалната политика; оказва 
институционална подкрепа при разрешаване на конкретни случаи; оказва психологическа 
помощ на семейства със социални проблеми под формата на групово и индивидуално 
консултиране със специалисти; съдейства и консултира за ефективното реализиране на 
проекта.  

Медицински център “Здраве”, Регионална инспекция по опазване и контрол на 
общественото здраве – Разград и Регионален център по здравеопазване – Разград 
предоставиха специалисти, ангажирани с жените от целевата група в процеса на запознаване 
с техните здравни права, повишаване на тяхната здравна култура, придобиване на 
практически знания и умения в областта на социалната и здравна защита. Организирани бяха 
здравни беседи и медицински прегледи. 

Дирекция “Бюро по труда” – Разград съдейства за повишаване на професионалната 
квалификация на жените от целевата група и включването им в курсове за квалификация и 
преквалификация. Осигурява информация за програми на Министерството на труда и 
социалната политика, за свободни работни места и възможности за трудова заетост. 

Количествени резултати:  

- Работни срещи между екипа, партньорите, целевата група на проекта, членовете на 
Обществения съвет и Съвета на потребителя – 18 срещи.  

Дейности за повишаване на информираността на жените в областта на социалното 
подпомагане и социална защита - 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 
486 с участието на 180 жени. Най-честите проблеми сред жените бяха 
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потиснатост, чувство на малоценност вменена от техните съпрузи, при 12 жени 
имаха проблеми с психически тормоз от техните мъже.   

• Юрист: 386 срещи с участието на 88 жени бяха предоставени безплатни 
юридически консултации. Най-често исканите услуги от адвоката са консултации 
във връзка с неуредици с правото на собственост върху техни имоти, консултации 
за искане за обезщетения за трудов стаж, за търсене на защита по законов ред по 
оплакване на шумове от съседи. Една от жените с помощта на адвоката заведоха 
жалба до съда за незаконно построен строеж, с което им попречи на дневната 
светлина от лявата страна на техния дом. 

• Лекар: Безплатни консултации и медицински прегледи за 140 жени с лекари 
специалисти - стоматолог, уролог, гинеколог, вътрешни болести; 

• Здравни беседи със специалисти от РИОКОЗ – общо 18 беседи с участието на 120 
жени. 

• Помощ и съдействие за решаване на различни социални, житейски и здравословни 
проблеми – на 41 жени. 

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 – 58 жени; Съдействие за осигуряване на трудова заетост – 31 
жени. 

Дейности за самоорганизиране и развитие на общността за преодоляване на социалната 
изолация  

Организиране на празници, свързани с възраждане на местни традиции и обичаи – 36 
празника, със 700 жени  - 18 Сватби – общо 240 жени; Великден; Лазаровден; Банго Васил; 
Великден; Шекер Байрям; Курбан Байрям; 4 Сюнет сватби – общо 400 жени; Коледа; 
Цветница; Еньовден; Петровден; 4 Рождени дни – общо 48 жени. Организирани седенки – 
общо 8, с участието на 80 жени от целевата група; Отбелязване на семейни празници и 
тържества - 26, със общо 688 жени и техните семейства; 

Непланирани дейности:  

- Посещения по домовете на целевата група – 450 посещения на 54 жени, преки 
потребители на социалните услуги на Дневния център и техните семейства. Посетени са 
и още 60 жени, извън целевата група. Посещенията по домовете бяха по повод 
съдействие за намиране на работа, оказване подкрепа на жени, имащи здравни проблеми, 
записвания за участия в курсове за квалификация и преквалификация; 

- Проучване мнението на преките ползватели – анкета – 40 жени; 

- Популяризиране на Дневния център за жени в неравностойно положение от село 
Стражец и дейността по проекта - Интернет-страница, публикации, месечни отчети, 
краен отчет; 

- Участие в семинари и обучения – 12.. 

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 “Добрата майка и жена”. Придобиха самочувствие, опит и конкретни 
знания по предпазване на болести по полов път, работа в екип, управление на малки проекти, 
не на дрогата, борба против тютюнопушенето, превенция и разпознаване на домашното 
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насилие. 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. 

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 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 
заетост” в кметство Стражец, една от тях разнася пощата, а останалите в обществена чистота. 

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 от целевата група имаха възможност да се срещат със специалисти, да задават 
въпроси, на които получават компетентни отговори. Повишена е тяхната информираност в 
областта на социалното подпомагане, запознаха се с правилата за намиране на подходяща 
работа, обучаваха се как да напишат мотивационно писмо, как да се държат по време на 
интервю, да попълват документи и формуляри, които се подават пред различни институции.  

41 жени получиха помощ и съдействие за решаване на различни социални, житейски и 
здравословни проблеми. Редовно се провеждаха срещи и разговори със специалисти от 
Дирекция “Бюро по труда” за включване на безработни жени в курсове за квалификация и 
преквалификация. 

180  жени получиха безплатни консултации, срещи и сесии с психолог  

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 – 58 
жени. Организираните от Дирекция “Бюро по труда” курсове за квалификация и 
преквалификация предоставиха възможност за повишаване на професионалната 
квалификация на жените от Дневния център и осигуряване на равни възможности за 
реализация на трудовия пазар. Придобитите нови знания и умения увеличават 
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възможностите за трудова заетост на жените и ще подпомогне тяхното финансово 
положение.  

Съдействие за осигуряване на трудова заетост – 31 жени. Със съдействието и активната 
намеса на екипа по проекта бе осигурена трудова заетост на 31 жени от целевата група. 
Проектът успя да предложи заетост на голяма част от жените от целевата група. Осигуряване 
на по-добър достъп до властови, информационни и финансови ресурси. Повишен е интересът 
на местните власти и институции към проблемите на жените в неравностойно положение. 
Желанието на всички е да има работа в Дневния център. Жените от селото не искат помощи, 
искат работа и бъдеще за децата си. 

Дейности за самоорганизиране и развитие на общността за преодоляване на социалната 
изолация - 700 жени участваха в празнуване и възпроизвеждане на традиции, обичаи, 
седенки, семейни празници и тържества:   

Посещения по домовете на целевата група - Бяха организирани 450 посещения по 
домовете на 104 жени от целевата група и техните семейства.  

Популяризиране на Дневния център за жени в неравностойно положение от село 
Стражец и дейността по проекта 
Интернет страницата на проекта http://women-rz.hit.bg, продължи да се актуализира всеки 
месец през 2007 година. 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. 

Устойчивост на резултатите от проекта:  
- Развитие на Дневния център със съдействието на кмета на с. Стражец;  

- Работни срещи с членовете на Обществения съвет и Съвета на потребителя; 

- Съдействие при попълване на различни документи и при общуване с различни 
институции; 

-     Консултации с адвокат; Индивидуални и общи срещи и консултации с психолог;     
Медицински прегледи и лечение при лекари-специалисти; 

-     Посещения по домовете; 

- Предоставяне на социални консултации; съдействие за попълване на документи и 
формуляри, които се подават пред различни институции; 

- 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, 

- Съдействие за осигуряване на подходяща трудова заетост на жените, 

- Защита на жените от насилие в различните му форми – домашно насилие, трафик на 
жени, сексуално насилие на работното място;  

- Възраждане и изследване живота, фолклора, традициите и обичаите на различните 
етнически общности в с. Стражец - седенки, занимания по ръчен труд, възпроизвеждане 
на обичаи и традиции. 
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