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ПРОЕКТ “УКРЕПВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ЦЕНТЪРА ЗА ПОДКРЕПА  
НА ЖЕНИ В СЕЛО СТРАЖЕЦ” 

 
Краен отчет 

 

Дейности 

Основните дейностите на организацията бяха свързани със задоволяване и подпомагане на 
специфичните нужди и потребности  на жените в неравностойно социално положение от село 
Стражец: предоставяне на социални услуги; улесняване достъпа до здравни услуги; 
подобряване на здравния статус; подкрепа за трудово посредничество и намиране на работа; 
организиране на културни инициативи, свързани с традициите и обичаите на различните  
етнически общности в с. Стражец  

6.1. Запознаване със социалните права, задължения и отговорности 

Организирани са общо 6 /шест/ обучения за запознаване със социалните права, задължения и 
отговорности за 112 жени. Срещите се провеждаха в сградата на Дневния център в с. Стражец. 
Жените от целевата група придобиха полезни знания за: основните закони, които им гарантират 
правото на социално подпомагане, видовете социални помощи, условията на които трябва да 
отговарят и техните отговорности, като ползватели на социални услуги; социални услуги – 
същност, предоставяне възможност за социално включване, кои са доставчиците и кои – 
потребители на социални услуги, видове социални услуги; Закона за интеграция на хората с 
увреждания, понятието “човек с трайно увреждане” и правото на месечна добавка за социална 
интеграция; информация за условията, при които се отпуска месечната добавка, какви 
документи се подават и в какъв срок. 

6.2. Придобиване на умения за делова комуникация 

За периода на реализация на проекта са организирани 5 обучения за придобиване на умения за 
делова комуникация. Обученията се провеждаха в Дневния център за жени в с. Стражец. 
Участваха общо 80 жени от целевата група. Жените от целевата група придобиха полезни 
знания за: изготвяне на автобиография и мотивационно писмо - задължителни елементи, които 
трябва да съдържат, в каква последователност да се подреди информацията; правилата и 
механизма за намиране на подходяща работа на трудовия пазар; “Как да се представим най-
добре на интервю за работа”; кандидатстване за работа в чужбина – предимства и опасности, 
трафик на жени.  

6.3. Придобиване на практически знания и умения за попълване на документи и формуляри 

Проведени са общо 6 обучения и практически упражнения за придобиване на умения и знания 
за попълване на документи и формуляри с  участието на 95 жени от целевата група.  Жените се 
обучаваха върху работни формуляри - молби за отопление, за отпускане на социални помощи и 
семейни помощи за деца, помощи за социална интеграция, за  социални помощи за отопление.   

6.4. Запознаване със здравните права, задължения, отговорности. Здравни беседи.  

Проведени са 7 беседи със 125 жени по темите: “Достъп до здравни услуги”, „Права и 
задължения на здравноосигурените лица, процедурите относно плащанията на здравните 
вноски, последиците от тяхното невнасяне”, “Своевременно откриване на рака на гърдата”,  
"Рискът от бактерии и вируси, необходимост от хигиенни навици”, „Профилактика на зъбния 
статус и видовете стоматологични услуги”, “Болести, предавани по полов път”, “Сексуални и 
репродуктивни права”.   
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6.5. Медицински прегледи, консултации и лечение 

Проведени са медицински прегледи, консултации и лечение на 69 жени. Жените получиха 
безплатни медицински прегледи и консултации  - общ профилактичен преглед, преглед от 
специалист – онколог; ехография на вътрешни и полови органи, кардиограма на сърцето, 
преглед за рак на гърдата. 9 жени от целевата група получиха безплатно стоматологично 
лечение.  

6.6. Организиране на празници, свързани с традициите и обичаите на различните етнически 
общности 

Организирани са 4 празника с участието на 158 жени. В отбелязването на мюсюлманския 
празник Курбан Байрам участваха 40 жени от целевата група от селото. Жените споделиха как 
празнуват в техните семействата, приготвиха домашна баклава, сладки, соленки, баница. 
Момичета на жените от целевата група бяха облечени в традиционни народни носии и 
танцуваха характерния за празника кючек. 40 жени от целевата група, заедно с техните деца, 
празнуваха ромската Нова година “Банго Куция Васил”. Участниците  получиха информация за 
традицията и как тя се празнува в нашия край. Жените от ромската етническа общност също 
споделиха как отбелязват празника в семействата си. На празника по случай Международния 
ден на ромите - 8 април участваха 20 жени. Те се запознаха с историята на международния ден 
на ромите, откога се празнува в България и как ромите посрещат празника. За Великден жените 
се събраха в Дневния център и се почерпиха с козунак и боядисани яйца. Те се запознаха с 
традициите на българския народен обичай, научиха защо се боядисват великденски яйца, за 
възкресението на Исус Христос, размениха се рецепти за великденски козунак.  

6.7. Обучение за развитие капацитета на Центъра за подкрепа на жени в с. Стражец.  

Ръководството и членове на организацията (общо) 24 жени участваха в 2 еднодневни обучения 
за придобиване за развитие капацитета на организацията. Основните теми, по които жените 
придобиха знания и полезни умения бяха: създаване на коалиции, застъпничество и лобиране, 
придобиване на знания и умения за управление на социални проекти, проблемите за домашното 
насилие и трафика на жени, как се разработват проекти.  Участниците в обучението се 
запознаха с конкретните стъпки за разработване на един проект, придобиване на умения за 
анализ на ситуацията и нужди на целевите групи, формулиране на общи и конкретни цели, 
дейности за изпълнение поставените цели, планиране на очакваните резултати, индикатори, 
устойчивост, подготвяне на автобиографии на екипа на проекта, разработване на бюджет. 

6.8. 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. 

6.9. Консултации със адвокат 

Безплатни консултации с адвокат получиха 64 жени  от различните етнически малцинства от с. 
Стражец. Консултациите се провеждаха в Дневния център в с. Стражец по различни социални, 
житейски и битови проблеми: отпускане на наследствена пенсия; отказ на молби за целева 
помощ за отопление и други социални помощи; съдействие за развод; ред и условията за 
получаване на обезщетение при бедствия и аварии; промяна иманета на деца, попечителство. 
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Въздействие 

През периода на реализиране на проекта, целите на организацията не се промениха. Напротив 
зародиха се нови идеи за подкрепа на жените в неравностойно социално положение от 
етническите малцинства. До сега организацията насърчаваше жените да търсят и отстояват 
правата си. Ниската грамотност е сериозен проблем сред етническите общности и по-
възрастното поколение се нуждае от подкрепата, която Центърът за подкрепа на жени в с. 
Стражец им осигурява чрез Дневния център. Нашите наблюдения са, че младото поколение  се 
развива по-бързо, има по-големи амбиции за образование и по-висок стандарт. Целите на 
организацията започнаха да се развиват и са насочени към подкрепа и на младите момичета – 
мотивация за образование, за трудова заетост, за постоянство.  

Членовете та УС станаха по-уверени в себе си и действията, които предприемат. Издигна се 
авторитета и популярността на организацията сред представителите на местната власт, 
кметството в с. Стражец, социалните институции в Разград и най-вече сред местната общност. 
Организацията може да разчита на представителите на месната власт и местната общност 
когато трябва да се обединят различните етнически малцинства и да се поддържа етническата 
толерантност, какъвто много добър пример за това е с. Стражец. Жените станаха по-
самостоятелни, по-общителни, по-решителни, познават и отстояват правата си, имат собствено 
мнение и не се страхуват да го отстояват, вземат сами важни решения, не се страхуват да търсят 
подкрепа.  

Успешна история  

Центърът за подкрепа жени в с. Стражец помогна на две сирачета да получат пенсиите си. След 
четири години водене на дела Наска Янкова, която е баба на децата и се грижи за тях след 
смъртта на майка им, спечели делото. За пет години Сергей и Данаил Данаилови ще получат 
пенсии със задна дата в размер на пет хиляди лева. Преди 3 години нашата организация осигури 
безплатна юридическа помощ (чрез адвокат Димо Борисов) за завеждане на съдебно дело срещу 
РУСО - Разград от името на Наска Янкова за получаване на наследствена пенсия, която е член 
на целева група. Наска е умопълномощена да се грижи за двамата си непълнолетни внука - 
Даниел и Сергей Миленови. Майката на двете деца Ерма Михайлова е починала в Полша, но 
никой не може да докаже кога е станало това. Тя е била жителка на град Добрич. Адвокат Димо 
Борисов помоли колегата си от Добрич Огнян Ханджиев да се заинтересува кога е починала 
майката. Адвокат Ханджиев има доказателства за смъртта на Ерма, която е настъпила на 
17.11.2001г. През 2002г. Ханджиев има данни, че същата е починала на територията на община 
Сочевска - Република Полша. Събитието е отразено в акт за смърт от съответните служби на 
гражданско състояние на държавата. Ерма Михайлова е родена в град Разград, а приживе 
регистрираният от нея постоянен адрес е на територията на град Добрич. Доколкото към 
17.11.2001г., когато е настъпила смъртта на наследодателката им, жалбоподателите са били 
малолетни. Две години ние водим дела и пишем до българското посолство в Полша. Едва през 
2005г. беше изпратен смъртен акт до община Добрич. Въз основа на този смъртен акт ние 
водим отново дела за наследствена пенсия на двете деца, но съдът отхвърли становището и 
отмяна на административния акт в този смисъл. Върховният съд потвърди решението на 
Окръжен съд – Разград след жалба на РУСО - Разград.  

Промени и развитие по време на проекта  
През 2007г. Центърът за подкрепа на жени в с. Стражец заедно с още четири активни НПО 
създаде коалиция за промени в Закона за защита срещу домашното насилие. Организациите се 
обединиха и разработиха превантивни програми, базирани на тясно сътрудничество с местните 
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власти, като алтернатива на съществуващи практики до момента. Коалицията разработи 
проекти на разпоредби, които са приети през месец юни 2008г. в Работна група към 
Министерството на правосъдието като проектът на закона ще бъде изпратен за съгласуване на 
всички министри, представители на институции, участвали в работната група, на Висшия 
съдебен съвет, Върховния административен съд и др. В документите, които ще се обсъждат в 
работната група са разработени начините за повишаване ефективността на мерките срещу 
домашното насилие. Коалицията предлага Законът за защита срещу домашното насилие да се 
усъвършенства в няколко направления: Текстовете му да се хармонизират с новия Гражданско-
процесуален кодекс; дефиницията "акт на домашно насилие" да се прецизира, за да се 
гарантират правата на гражданите и възможността да се злоупотребява с тях; неизпълнението 
на съдебно решение по този закон да се криминализира. При повторен акт на насилие, в 
нарушение на съдебна заповед, размерът на глобите да се увеличава двойно; отказът на 
насилниците за участие в специализирана програма  да се криминализира, като се наказва с  
пробационни мерки; държавата и общините да създадат национална мрежа за подкрепа на 
жертвите на домашно насилие, като осигурят институционална подкрепа на неправителствените 
организации, които работят по такива програми; Агенцията за социално подпомагане да 
изработи единни стандарти за възстановителни програми за жертвите на домашно насилие и др. 
До края на годината Коалицията очаква предложенията да бъдат внесени в Народното събрание.  
 


