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Проект “Проактивно доброволчество“ 

В подкрепа на инициативата за набиране на книжки за деца 

в неравностойно финансово и социално положение на нашите 

приятели от проект “Проактивно доброволчество“ стартирахме 

кампания в община Русе и община Ветово. Към настоящият 

момент в инициативата се включиха 5 доброволци от Фондацията, 

които събраха 30 книжки предоставени от частни и корпоративни 

дарители. Кампанията ще продължи до 20 март 2014г. На 

Международния ден на поезията – 21 март 2014г., книжки ще 

бъдат предоставени на деца в неравностойно финансово и 

социално положение от гр.Ветово. 

Нека направим деня на тези дечица по светъл, заедно за един по-добър живот, изпълнен с 

усмивки! 

 

Стартира проект „Запознайте се с детето - родител“ 

 

Ранните бракове и бременности влияят на 

широк слой от момичета с тежки медицински 

последици (незаконни аборти, гинекологични 

усложнения, фистули и др.) и социални (отхвърляне на 

самотните майки, детеубийство, преждевременно 

раждане, проституция,  отпадне от образователната 

система, трудности при отглеждане на деца родени от 

тези бракове и т.н.). Въпреки това, за предотвратяване 

на ранните бракове в тийнейджърска възраст /12-18 

години/, не се прилагат мерки в достатъчна степен като 

се вземе предвид населенеието на региона на град Ветово. Въпреки че някои мерки по отношение на 

образованието на девойките за сексуалното и репродуктивно здраве са на лице, те рядко се използват 

защото определяща роля в решенията за тези бракове имат родителите им, както и традициите на 

общността.  

Реализацията на този проект ще допринесе за подобряване информираността в ромската 

общност в гр.Ветово относно ранните бракове и последиците от тях. Ще се насърчава получаването 

на знания и умения на подрастващите и младите хора, момчета и момичета, до промени в 

поведението и на отговорното вземане на решения в областта на ранната бременност и ранните 

бракове. Проектът ще помогне преодоляването на социално-културните бариери, които 

възпрепятстват общуването между родители и възрастни по теми, свързани със сексуалността, 

ранния брак и ранната бременност с техните деца.  

Дейностите по проекта включват: 1) Работа на терен за надграждане на родителския 

капацитет със семейства от ромският етнос по отношение на ранните бракове и 

последиците от тях; 2) Психо-социална работа с тинейджърки /12-18 години/ за 

правата на детето; 3) Надгражнане на капацитета на ромски активисти по отношение 

на ранните бракове и негативите от тях. 

Проектът стартира на 01.03.2014 г. и ще се осъществява с подкрепата на 

Асоциация „Светът според жената“, Франция. 
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