Проект “Развитие на Дневен център за жени в село Стражец”
Цел на проекта: Развитие на Дневен център за жени в неравностойно положение от с. Стражец за
предоставяне на безплатни консултации, съвети, информация, юридическа, психологическа и здравна подкрепа.
Задачи:

-

Предоставяне на безплатни психологически консултации и съвети на жени в неравностойно положение подкрепа при разрешаване на лични, професионални и семейни проблеми. Осигуряване на
специализирана психологическа помощ на жени с тежки социални и психологически проблеми;

-

Квалифициран юрист предоставя безплатни юридически консултации и съвети: семейно-правни, социалноправни, вещно-правни, трудово-правни и административно-правни отношения на жените от Дневния
център;

-

Повишаване на здравната култура на жените от Дневния център – осигуряване на безплатни медицински
прегледи и консултации, здравни беседи, профилактика и промоция на здравето;

-

Повишаване на професионална квалификация на жените от Дневния център и осигуряване на възможности
за трудова заетост;

-

Оказване на помощ при изготвянето на документи, които се подават пред социални, здравни и
образователни институции. Защита и водене на безплатни юридически дела на социално-слаби жени от
Дневния център, както и членовете на техните семейства;

-

Съхраняване на семейните ценности и културата на различните общности – ангажиране на жените в
неравностойно положение с културна и общественополезна дейност.

Дейности: Работни срещи между екипа, партньорите, целевата група на проекта, членовете на Обществения
съвет и Съвета на потребителя; Консултации с психолог, юрист, лекар; Съхраняване на семейните ценности и
културата на различните етнически общности - срещи с деца и юноши за запознаване с културата на различните
етнически общности и съхраняване на семейните ценности, проучване и изследване на живота, фолклора,
традициите и обичаите на различните етнически общности в с. Стражец; Възпроизвеждане на обичаи - Чая
Шукария, Нишан, Мевлит, Шекер Байрам, Пеперуда, Заговезни; организиране на курсове за професионална
квалификация и преквалификация съвместно с Дирекция “Бюро по труда” – Разград - “Бармани и сервитьори”,
“Шев и кройка”, “Фризьорство”, “Готварство”, “Сладкарство”; Пресконференции, Публикации.
Очаквани резултати: Повече от шестдесет жени в неравностойно положение от етническите малцинства и
техните семейства са получили безплатна психологическа, юридическа, социална и здравна помощ и са разрешени
част от техните лични, професионални и семейни проблеми. Осигурена е трудова заетост на най-малко 10 жени в
неравностойно положение от с. Стражец на свободния пазар и по Програми на Министерството на труда и
социалната политика. Повече от 100 жени са получили помощ при попълване и подаване на документи за различни
институции. Заведени са най-малко 4 дела на жени в неравностойно положение за възстановяване на техните
социални, здравни и други права. Повишена е здравната култура на повече от 100 жени и членовете на техните
семейства. Организирани са повече от 30 здравни беседи. На повече от 50 жени са осигурени безплатни
медицински прегледи. Повишена е професионалната квалификация на най-малко 30 жени от Дневния център.
Населено място за осъществяване на проекта: село Стражец, община Разград

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

