
WIN - ИНТЕГРАЦИЯ НА ЖЕНИ, 
ЖЕРТВИНА ТРАФИК

ПОМАГАМЕ НА ЖЕНИТЕ НА ПЕЧЕЛЯТ

ПОДКРЕПЯМЕ РАЗВИТИЕТО НА ЖЕНИТЕ:

• Подпомагаме образованието им
• Помагаме им да намерят  най-подходящата  
   професия 
• Подкрепяме професионалното им развитие
• Улесняваме достъпът им до пазара на труда

WIN – Trafficked women integration/ Интерграция на жени, жертви на трафик е проект, който се изпълнява едновременно от пет организации в България, Италия и Испания. Целта е да се подпомогне социалната и икономическата 
интеграция в обществото на жени от трети страни, които са преживели трафик на хора или са във висок риск да станат жертви, като трайно решение за превенция на трафика на хора и други форми на злоупотреба.

Съдържанието на тази брошура представя гледната точка единствено на авторите и е изцяло тяхна отговорност. Европейската комисия не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана публикуваната информация.

Образованието е сила • Работата е независимост • Кариерата е развитие
Всяка жена има право на образование, работа и професионално развитие

КАКВО КОНКРЕТНО МОЖЕМ ДА НАПРАВИМ ЗА ЖЕНИТЕ?

•  Можем да преценим какви са техните желания и умения и 
да ги съпоставим с предложенията на пазара на труда

•  Можем да организираме езикови и професионални курсове
•  Можем да научим жените как сами да търсят работа и как 

да бъдат конкурентноспособни
•  Можем да улесним комуникацията им  с работодателите
•  Можем да предоставим социална, психологическа и 

правна подкрепа

Проектът е
финансиран от фонд 
“Убежище, миграция и 
интеграция” на ЕС

Asociación AMIGA
for women’s human rights

  Севиля, Испания
  +34 633 67 38 85
  info@amiga.org.es 
  www.amiga.org.es

Фондация
“Асоциация Анимус”

  ул. “Екзарх Йосиф” 85, София
  +359 2 983 52 05
  animus@animusassociation.org
  www.animusassociation.org

Energheia
Impresa Sociale 

  окръг Ломбардия, Италия 
  +39 02 9648 12 72
  info@energheiaimpresa.it 
  www.energheiaimpresa.it

Lule
Cooperativa Sociale

  Милано, окръг Ломбардия, Италия
  +39 349 755 26 02
  integrazione@luleonlus.it
  www.luleonlus.it

Fondo Provinciale Milanese
per la Cooperazione Internazionale

     Милано, окръг Ломбардия, Италия
  +39 02 9710 12 07
  amministrazione@cooperazionemilanese.org
  www.cooperazionemilanese.org


