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СДРУЖЕНИЕ “ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЖЕНИ – С. СТРАЖЕЦ” 
село Стражец, община Разград, ул. “Москва” 26, п.к.237, тел. 0898 552 688, http://woman-rz.org 

 

Проект “Нови възможности за безработните жени в село Стражец” 
 

КРАЕН ОТЧЕТ 
 

Наименование на проекта: “Нови възможности за безработните жени в село Стражец” 

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

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

Продължителност: март – декември 2006г. 

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:  
Сдружение “Център на НПО в Разград” - основен партньор. Оказва съдействие и подкрепа 
при реализиране на дейностите по проекта. Предоставя социални, консултантски, 
образователни и информационни услуги за повишаване капацитета и организационното 
развитие на организацията. Съдейства за повишаване ролята на жените в етническите 
общности и активно включване на уязвимите групи в обществения живот на местното 
общество. 
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; съдейства и консултира за ефективното 
реализиране на проекта. Екипът на проекта получи съдействие от Регионална и 
Териториална дирекция “Социално подпомагане” за обучението на жените за попълване на 
формуляри, които се подават пред социалните институции, както и консултация за 
попълване на конкретни документи. 
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. 
 
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 



 2

социалното положение на трайно безработни жени в етнически смесен район с голяма 
безработица. 
 
Количествени резултати:  
- Работни срещи между екипа, партньорите, целевата група на проекта, членовете на 
Обществения съвет и Съвета на потребителя – 16 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 – 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. 
• Помощ и съдействие за решаване на различни социални, житейски и 

здравословни проблеми – на 50 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 – 
5 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 – 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. 

 
Непланирани дейности:  
- Посещения по домовете на целевата група – 277 посещения на 43 жени и техните 

семейства; 
- 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. 
 
Качествени резултати: 
Дневния 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 
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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”. 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. 
 
Проведени са общо 16 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.  
Общественият съвет изпълнява контролна и сигнална дейност за качеството на 
предоставените услуги.  
Съветът на потребителя осъществява вътрешна оценка на социалните услуги и подпомага 
текущото изпълнение на дейностите на Дневния център за жени в неравностойно положение. 
Предлага идеи за ефективно изпълнение на целите и задачите на Дневния център за 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 
 
51 жени получиха помощ и съдействие за решаване на различни социални, житейски и 
здравословни проблеми  
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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 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; 

Съдействие от екипа на проекта търсят и други социално слаби жени от с. Стражец, които не 
са включени в целевата група. На никого не е отказана помощ и съдействие. Екипът на 
проекта предоставя консултации и информация за разрешаване на конкретни проблеми на 
жителите от с. Стражец, както и съдействие пред съответните институции. 
 
88 жени получиха безплатни консултации, срещи и сесии с психолог  
Работата на психолога се осъществи по предварително зададен план. Да представи 
естеството на психологическата работа и да информира жените за начина на осъществяване 
на предстоящите индивидуални консултации. Срещите протичаха сред атмосфера на доверие 
и сътрудничество, на базата на която бяха формирани отношенията между жените и 
специалиста. В настоящето изпълнено с напрежение и отговорности време равнището на 
тревожност и стрес е висока при представителите на почти всички социални групи. Жените 
посещаващи центъра са обременени с множество проблеми от социално–битов и семеен 
характер. На срещите жените идентифицираха своите проблеми и негативни чувства, с които 
желаят да се справят и да работят заедно с помощта на психолога. Акцентът бе да се 
минимизира чувството за социална изолация. Да се повиши ефективността на социалните 
отношения. Срещите и консултациите с психолог бяха свързани със запознаване 
проблемните ситуации на жените чрез споделяне на различни болезнени ситуации и 
свързаните с тях чувства, групата да окаже емоционална подкрепа. Всички жени се 
включиха, получи се дискусия, в която се изведоха няколко твърдения. В процеса на 
дискусията и беседата се определиха потребностите и мотивиращите фактори за групата. По-
голяма част от жените споделиха, че се нуждаят от работа, тъй като са трайно безработни. 
Основният мотивиращ фактор се оказа възможността за задоволяването на първичните 
потребности. Жените изявиха желание да почнат работа и се чувстват готови за това. 
Проведоха се и индивидуални срещи и разговори с всяка една от жените. Консултациите са 
за жени преживели криза в семейството; психично болни; разведени; самотни майки, в 
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затруднено материално положение; проблеми с възпитанието на децата си; споделяне 
проблеми в семейството. Основен резултат от проведените срещи се оказа запълването на 
празното пространство, което е съществувало до момента, а именно необходимостта да се 
говори и да се споделят проблемите, които са преживявали жените от центъра. 
Консултациите помогнаха за осъзнаване на различни емоционални състояния влияещи върху 
общуването и цялостния живот на жените, както по-добра адаптация в някои житейски 
ситуации. Осигурена бе специализирана психологическа помощ на жени с тежки социални и 
психологически проблеми. Консултациите с психолог бяха полезни, жените получиха 
психологическа и морална подкрепа, самите активно участваха в процеса на преодоляване на 
проблемите. В резултат от проведените консултации с психолог повечето жени намериха 
решение на проблема, получиха подкрепа, повишиха увереността и самочувствието си.  
 
Предоставени са безплатни юридически консултации на 64 жени от адвокатите 
Пламен Петров и Димо Борисов 
Консултациите се провеждаха в Дневния център в с. Стражец. Предварително бяха изготвени 
обяви за мястото и часа на провеждане на консултациите и разпространени на възлови места 
в селото. Жените бяха консултирани по социални, житейски и битови проблеми: отпускане 
на наследствена пенсия; отказ на молби за целева помощ за отопление и други социални 
помощи; съдействие за развод; какви са реда и условията за получаване на обезщетение при 
бедствия и аварии; промяна на името на детето си;  
Всички жени бяха изслушани внимателно и получиха компетентна консултация съобразена 
със законодателството в страната по семейно-правни, социално-правни, вещно-правни, 
трудово-правни и административно-правни въпроси на жените от Дневния център. 
Създадена е възможност за закрила срещу всякакви форми на насилие и равни възможности 
за жените в неравностойно положение от село Стражец. 
За всяка консултация е попълнена карта, в която са описани имената, населеното място, 
конкретния случай и предоставената консултация. 
Жените се запознаха с основните закони и нормативна база, осигуряващи защита на правата 
на етническите групи, което улеснява взаимоотношенията им с институциите и местната 
власт. Мотивира ги да бъдат активни във взаимодействието с органите на местното 
самоуправление, общинските съветници и институциите за решаване на техните жилищни, 
трудови, социални, семейни и образователни проблеми. Благодарни са на Дневния център за 
възможността да получат безплатна консултация с адвокат, тъй като не разполагат със 
средства. Техните препоръки са да се организират и в бъдеще безплатни консултации с 
адвокат.  
В резултат от дейността на Дневния център в Разград бе спечелено дело на Наска Янкова. 
Тя ще получи наследствена пенсия за двамата си внука от момента на кончината на майка им 
или считано от 17 ноември 2001г. На насрочени съдебни заседания на жени от целевата 
група присъстваха граждански наблюдатели – доброволци. 
 
Безплатни консултации и медицински прегледи за 100 жени с лекари специалисти - 
стоматолог, уролог, гинеколог, вътрешни болести 
Екипът на проекта организира 5 безплатни медицински прегледи и лечение със стоматолог. 
79 жени получиха компетентна стоматологична помощ. Д-р Евгения Цонева, специалист 
стоматолог се отнесе внимателно към всяка жена. Предостави компетентна медицинска 
консултация и професионални съвети индивидуално към всяка жена. Чрез медицинския 
преглед бе проследено здравословното състояние на жените от целевата група, предписано е 
лечение и определена дата за следващо посещение. Повишена бе информираността на 
жените за спазването на хигиена на устната кухина и профилактика на зъбите. 
Бе организиран медицински преглед и видеозон на 15 жени от целевата група при д-р 
Ругизан Рагуб, специалист вътрешни болести. Всяка жена сподели своите здравословни 
проблеми. Д-р Рагуб подходи много внимателно към всяка една от тях. Направи общ 
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профилактичен преглед на всяка жена, ехография на вътрешни и полови органи и 
кардиограма на сърцето. Медицинският преглед създаде възможност да се проследи 
здравословното състояние на жените от целевата група. В случай на констатирано 
заболяване ще бъдат предписани мерки за обща профилактика на здравето на жените от 
целевата група.  
Проведен бе и безплатен медицински преглед с д-р Радка Стоянова – специалист гинеколог. 
Прегледите се проведоха в кабинета на д-р Стоянова. Участваха 6 жени. Д-р Стоянова беше 
много внимателна към жените. Подробно се запозна с проблемите на всяка една от тях. Д-р 
Стоянова установи здравословни проблеми на четири от жените. Предписано бе лечение и 
направление за допълнителни изследвания.   
За всяка консултация се изготвя Карта, която включва трите имена, адрес, описание на 
случая и проведената консултация и лечение. 
Повиши се нивото на информираност на жените от целевата група. Подобрена е тяхната 
здравна култура, хигиена и здравословно състояние - осигуряване на безплатни медицински 
прегледи и консултации. Създадена е възможност за откриване на заболявания в ранен 
стадий.    
 
Здравни беседи със специалисти от РИОКОЗ – организирани общо 9 беседи с участието 
на 140 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 – 5 
жени 
Периодично се провеждаха срещи и телефонни разговори със специалисти от Дирекция 
“Бюро по труда” за организиране на курсове за квалификация и преквалификация и бяха 
обсъждани възможности за включване на жените от целевата група. 
В организираните от Дирекция “Бюро по труда” курсове за квалификация и 
преквалификация и обучения участваха общо 5 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 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. 
 
Проучването на мнението на преките ползватели на целевата група  
От 1 до 10 декември 2006 г. екипът на проекта и доброволци от Сдружение “Център за 
подкрепа на жени в с. Стражец” проведе проучване на общественото мнение на жени от с. 
Стражец, представители на различни етнически групи. Изготвена бе анкета с 8 въпроса. 
Попълнените анкетни карти са 40. Програмата за обработване на резултатите предвижда 
обобщаване и анализ на анкетните карти – групиране на всички отговори и извадки по 
признаци и съхранение в архив. От проведената анкета получихме информация, съдържаща 
лични данни за жените, семейно положение, състав на семейството и материално състояние. 
Какво е мнението на жените от с. Стражец за услугите, които получават в Дневния център, 
кои дейности са полезни за тях, как се чувстват в групата, в която работят, какви знания и 
умения придобиват в Дневния център, от какво друго имат нужда, какви са техните 
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предложения към работата на екипа в Дневния център. Високият процент на положителните 
отговори показва удовлетворението на жените от посещенията им в Дневния център. Те са 
доволни от предоставяните услуги. Получават знания, участват в полезни за развитието им 
дейност. Жените поставят на първо място осигуряване на трудова заетост. Да има работа за 
всеки, образователни и преквалификационни курсове, тъй като са безработни, с ниски 
доходи. Оценяват положително съдействието и подкрепата, която получават от екипа на 
Дневния център. Подобрени са социалните контакти на жените от целевата група. Повишено 
е тяхното самочувствие.  
Повишена достоверност на информацията относно мнението на преките ползватели за 
дейностите по проекта и възможност за определяне на правилната насока за работа с жените. 
Оценката изразява тяхното задоволство от възможността да получат безплатно предлаганите 
услуги на Дневния център. Поддържане на актуализирана база данни (барометър) на 
общественото мнение. 
 
Популяризиране на Дневния център за жени в неравностойно положение от село 
Стражец и дейността по проекта 
Изготвена е интернет страница на проекта http://woman-rz.org, 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: 

• “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 от Стражец искат от общината помещение, където да майсторят 
етнобижута”, в-к “Лудогорски вестник”, бр. 38/12.05.2006г. 

• “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. 

 
Центърът за подкрепа на жени може да предоставя социалните услуги: Център за социална 
рехабилитация и интеграция, Бюро за социални услуги.1 През 2005г. организацията е 
регистрирана за предоставяне на социални услуги: Дневен център за възрастни, Кризисен 
център за възрастни, Личен асистент, Социален асистент. 2 
Организацията получи Удостоверение 20050825008 на Министерство на правосъдието за 
осъществяване на общественополезна дейност.  
                                                 
1 Удостоверения за регистрация №1280, 1281/10.05.2006г., издадено от Главна дирекция “Социално 
подпомагане” към Агенцията за социално подпомагане на Министерството на труда и социалната политика.  
 
2 Удостоверения №601, 602, 603, 604/28.02.2005г.  
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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. 

 


