
 
Сдружение „Шанс и закрила” 
ул. „Алеко Константинов” 11, Хасково, България 
Тел./факс::  038 662138 
E-mail: chance@escom.bg 
 

Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе” 
ул. „Самуил” 4, ет. 1,  ап. 16, Велико Търново, България 
Тел./факс:: 062 600224 
E-mail: office@amalipe.com 
 

Cell for Alternative Youth Activities (KEAN) 
Patroklou 57 & Priamou Street Ilion, Athens 13122, Greece 
Тел./факс: +30 210 26 92 880 
E-mail: info@kean.gr 
 

European Roma Information Office (ERIO) 
Avenue Edouard Lacomblé 17, 2nd floor, 1040 Brussels, Belgium 
Тел.: +32 2 733 34 62; факс: +32 2 733 38 75 
E-mail: office@erionet.eu 
 

Fundació Privada Pere Closa 
c/Francesc Macia 32-36, 08912 Badalona, Spain 
Тел.: +34 93 389 33 41; факс: +34 93 389 14 73 
E-mail: europe@fundaciopereclosa.org 
 

Ljudska univerza Kočevje 
Trg Zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje, Slovenia 
Тел.: +386 1 89 38 270; факс: +386 1 89 38 275 
E-mail: info@lu-kocevje.si 
 

Посока Аз, България 
Тел.:  0882 441271 
E-mail: galina.a.markova@gmail.com 
 

Контакти 

      Уебсайт на проекта:    

       www.empn-project.eu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектът е съфинансиран  
от Програма "Права, равенство и гражданство"  

на Европейския съюз  

 

 

ПРОЕКТ 
МРЕЖА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ  

НА РАННИ БРАКОВЕ 
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МРЕЖА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННИ БРАКОВЕ 

Дейности 
 

 

Партньори:   

Сдружение „Шанс и закрила”, България 

Център за междуетнически диалог и толерантност 
"Амалипе", България 

Cell of Alternative Youth Activities (KEAN), Гърция 
European Roma Information Office (ERIO), Белгия 

Fundació Privada Pere Closa, Испания 

Ljudska univerza Kočevje, Словения 

Посока Аз, България 
 

Цели на проекта:  

 Да се насърчи сътрудничеството между институ-
циите за закрилата на детето, здравни и образо-
вателни институции, правосъдие и полиция, за 
координиране на техните действия, свързани с 
предотвратяване на ранните бракове сред ром-
ските общности.  

 Да се повиши информираността на различни 
групи в ромските общности с цел промяна на 
техните нагласи и поведение по отношение на 
ранните бракове. 

 Да допринесе за увеличаване на практиката на 
европейско равнище за прилагане на подход, 
ориентиран към детето за превенция на ранните 
бракове. 

 

 Изготвяне на анализ на ситуацията по 
отношение на ранните бракове във всяка от 
партньорските държави - законодателство, 
междуинституционално сътрудничество, 
механизми за взаимодействие; 

 Изработване и разпространение на 
сравнителен анализ, включващ изводи, 
препоръки, работещи политики и практики в 
страните-партньори за предотвратяване на 
ранните бракове; 

 Обучение на 150 специалисти - социални 
работници, учители, лекари, полицаи  - за 
повишаване на тяхната чувствителност към 
проблема на ранните бракове и запознаване с 
работещи механизми за взаимодействие, 
основани на подход, ориентиран към детето;  

 Разработване на обучителен пакет за работа с 
деца и родители; 

 Групова работа с  1 000 деца за придобиване 
на умения за предпазване от въвличане в 
ранни бракове; 

 

 Провеждане на „Училище за родители” с 500 
родители за подобряване на техните роди-
телски умения и запознаване с рисковете и 
последствията от ранните бракове върху 
развитието на децата;  

 Работа с 500 представители на ромската 
общност - консултиране, Фамилни групови 
конференции - за позитивно родителство и 
подкрепа на детето;  

 Разпространение на резултатите от проекта  - 
организиране на 4 регионални информаци-
онни събития във всяка страна-партньор, 
заключителна конференция в Брюксел, уеб-
сайт на проекта, брошура за проекта. 

 

 Период на изпълнение: 

 януари 2016г. – декември 2017г. 

 

 Бюджет на проекта: 346 254 Евро  

 

 

Тaзи брошура е създадена с финансовата подкрепа на програма Правосъдие на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието се носи от партньорите  
по проект JUST/2014/RDAP/AG/HARM/7962 и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Европейската комисия. 


