Проект “Дневен център за жени в неравностойно положение в с. Стражец”
май – декември 2004 г.
Цел: Развитие на Дневен център за жени, който ще предоставя безплатни консултации, съвети,
информация, психологическа подкрепа на трайно безработни, социално-слаби и с ниски доходи жени от
с.Стражец, както и жени, преживели физическо, сексуално, емоционално или домашно насилие.
Целева група: Тридесет жени от различни етнически групи, в тежко социално положение, безработни
повече от една година и с ниска образователна квалификация
Дейности: Развитие на Дневен център за жени - консултации със специалисти - психолог, юрист и лекар.
Очаквани резултати:

-

Повече от сто жени и техните семейства са получили безплатна юридическа, социална, психологическа
и здравна помощ и са разрешени част от техните проблеми;

-

Повече от сто жени от с.Стражец са получили информация в социалната, здравната, правата на човека,
трудовата и образователна сфера. Жените в неравностойно положение познават основни закони и
нормативни документи защитаващи техните човешки права. Повишени са техните знания и практически
умения за справяне със социални и икономически проблеми;

-

Повишено е желание на жените от целевата група активно участие в обществения живот на местно
равнище. Развити са техните мотивационни умения за социална и обществена ангажираност;

-

Осигуряване правата на жените в сферата на труда, социалните осигуровки и помощи, достъп до
икономическата и политическа власт чрез интеграция в процеса на вземане на решения на всички нива,
повишаване на заетостта сред жените, равен достъп на жените до образование и повишаване на
тяхната квалификация, достъп до здравни и медицински услуги, превенция и елиминиране на всички
форми на насилие срещу тях;

-

Повишен е интереса на местните власти и институции към проблемите на жените в неравностойно
положение

-

Закрила на равноправието и създаване на равни възможности за жените в неравностойно положение.

Проектът се реализира с подкрепата на Фонд “Социално подпомагане” на
Министерството на труда и социалната политика на Република България.

