
Проект “Развитие на алтернативни социални умения в Дневен център за жени в 
неравностойно положение в село Стражец” 

Цел: Създаване на условия за повишаване на социалните компетенции на жени в неравностойно положение от 
различни етнически общности в Дневен център за жени в село Стражец за преодоляване на социалната изолация и 
пълноценно упражняване на техните социални и здравни права.  

Задачи: Повишаване на компетентността за социалните права и задължения на жените от целевата група чрез 
интерактивно обучение и консултации и придобиване на умения за делова комуникация с представители на 
институции; 
Повишаване на здравната култура и статус на жените от целевата група; 
Подобряване на социалните контакти и умения чрез организиране на културни дейности; 
Повишаване на капацитета на сдружение “Център за подкрепа на жени в село Стражец” чрез участие в 
организирането и изпълнените на проекта. 

Целева група: Около 40 жени в неравностойно положение от турската, ромската и българска етническа 
общност, на възраст от 17 до 45 години, в активна трудоспособна възраст от с. Стражец. 

Дейности: Запознаване със социалните и здравни права, задължения и отговорности чрез прилагане на 
интерактивни техники и обучение; Придобиване на умения за делова комуникация с представители на институции; 
Придобиване на практически знания и умения за попълване на документи и формуляри за подаване пред различни 
институции; Медицински прегледи и консултации; Интерактивно здравно обучение и дискусии; Организиране на 
празници, свързани с традициите и обичаите на различните етнически общности; Обучения на членовете на 
сдружение “Център за подкрепа на жени в с. Стражец” за запознаване с дейността на третия сектор и придобиване 
на знания за разработване на проекти.  

Очаквани резултати: Повишена е информираността за социалните и здравни права, задължения и 
отговорности на 40 жени в неравностойно положение от с. Стражец;  Подобрена е тяхната здравна култура, 
здравен статус и информираност на техните семействата; Придобити са практически умения за самостоятелно 
попълване на документи и формуляри; Повишено е самочувствието на жените от целевата група за комуникиране с 
представители на различни институции; Повишен е интереса на местната общност за участие в публични дейности 
и празници за възраждане на традициите и обичаите на различните етнически общности в село Стражец; Повишен 
е управленския и организационен капацитет на сдружение “Център за подкрепа на жени в село Стражец”.  

Партньори на проекта: Регионална дирекция за социално подпомагане – Разград; Кметство с. Стражец, 
сдружение “Център за подкрепа на жени в село Стражец”, Медицински център “Здраве”, Регионална инспекция по 
опазване и контрол на общественото здраве – Разград   

Местоположение: с. Стражец, община Разград Продължителност: м.12. 2005г. – м.11. 2006г. 
Ръководител на проекта: Красимира Петрова 

 

Проекта се реализира с подкрепата на Американската агенция за международно 
развитие и Фондация “Партньори България” 

 


