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Български фонд за жените (БФЖ) е единствената
българска фондация, която подкрепя местни граждански
организации (ГО), работещи по правата на жените
за постигане на реалната им равнопоставеност във
всички сфери на обществения живот и за премахване
на всяка форма на дискриминация. Ние подпомагаме
местни, малки организации, нерегистрирани групи и
феминистки активисти, чийто достъп до (финансови)
ресурси е ограничен, но точно тези организации са
двигателят на промяната и ключът за решаване на
местните проблеми.

Нашата визия е за свят без насилие, дискриминация и
неравенства, в който всяко момиче или жена има
условия да разгърне своя потенциал в най-пълна
степен, разполага с равни възможности, с достъп до
образование и качествени услуги, и има възможност да
прави информирани избори относно своя живот и тяло.

Нашата мисия е да мобилизираме местни и
международни ресурси, за да развием женското
движение в България и да създадем ново виждане за
филантропията като инструмент за позитивната
социална промяна.

Нашата добавена стойност е, че създаваме мостове:
имаме експертно разбиране за контекста и нуждите на
нашите бенефициенти и инвестираме средствата на
дарителите стратегически с цел по-голямо и по-
устойчиво въздействие.
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2019 В ЦИФРИ 

Директни гранта
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Населени места Преки бенефициенти

Публични събития Международни конференции Национални кампании

на 40 организации и 12 индивидуални
активисти и колективи

в които работят подкрепените организации 
и 24 проекта с национално покритие

и над 446 000 души, достигнати
индиректно

Шествие за правата на жените; Протест 
срещу насилието над жени; Форум за 
правата на жените 2019; дискусии, 
прожекции, спортно събитие за 
набиране на средства и др.

Участие и изказвания на 
международни събития в Белфаст, 
Тбилиси, Виена, Женева, Найроби, 
Сан Франциско, Ванкувър, 
Виктория.

Заблуди в любовта, Моята съдба, моят
избор, Тест за шампиони, Къде са
жените артистки?, България дарява.

40+64 5000+

9 8 5



ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА НА ГО
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Българският фонд за жените предоставя средства, организационна подкрепа и
възможности за изграждане на партньорства и мрежи, обединявайки местни
групи, активисти и организации за постигането на напредък в отстояването на
правата на жените, борба със социалната несправедливост и постигане на
равенство между половете.

Средствата, които набираме, се инвестират директно в дейностите на малки ГО в
цялата страна. В някои случаи ние сме първият, основен и понякога единствен
източник на подкрепа за инициативи, стартирани и ръководени от жени,
момичета и транс* хора. Ние действаме бързо и нашите процедури за
кандидатстване са едновременно строги и достъпни, като по този начин
гарантират, че новосформираните ГО / колективи могат да се възползват от
справедливо финансиране.

Ние даваме глас на жените в гражданското общество като средство за
насърчаване на демокрацията, защото вярваме, че равенството между половете
е от основно значение за едно наистина демократично и икономически развито
общество.



Финансова подкрепа –
общ преглед
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53% от общия бюджет е изразходван за директна финансова
подкрепа, за разходи, свързани с отпускането на средства и за
изграждане на капацитет на ГО.

Чрез 9 отворени покани за проекти и 4 програми са подкрепени 40
организации и 12 активиста / колективи, реализирали дейностите
си в над 40 населени места, обслужвайки директно над 5000
бенефициенти.

53% от безвъзмездните средства са за проекти, насочени към
противоречиви, невидими проблеми и/или маргинализирани
общности. Втората основна категория е за укрепване на социални
движения - 21%.

84% от финансираните организации през 2019 г. са ръководени от
жени.

С 44% от безвъзмездните средства са подкрепени новоучредени ГО
и индивидуални активисти / нерегистрирани групи.

58% от безвъзмездните средства са разпределени в подкрепа на
проекти с дейност извън столицата.
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ЛГБТКИ 

справедливост 

6%
Овластяване на 

момичета и 

млади жени

11%

Борба с 

насилие, 

основано 

на пола 

15%

Маргинализирани

теми

21%

Укрепване на 

социални

движения

21%

Невидими 

проблеми и 

общности

26%

ГРАНТОВЕ ПО КАТЕГОРИИ 

Финансова подкрепа – общ преглед
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Инвестициите в развитието и гражданското участие на жените и момичетата са
предпоставка за постигане на по-голяма обществена информираност и
разбиране по въпросите на пола. Глобални инициативи и политически рамки
като Пекинската платформа за действие и Целите за устойчиво развитие 2030
трасират пътя към равенството между половете, като включват конкретни мерки
за постигането му: увеличаване на политическото участие на жените, борба с
насилието и дискриминацията, основани на пола, гарантиране на сексуалните и
репродуктивните права и др.

Конкурсите на Български фонд за жените отразяват липсата на подобни
специфични дейности в България. Те отговарят на нуждите на различните групи
жени и момичета - от етнически малцинства, с увреждания, от селски райони,
преживели насилие, основано на пола – организациите, неформалните групи и
активисти, които подкрепяме, работят именно за реализирането на правата на
жените.

В следващите страници споделяме как променяме средата, благодарение на
проектите и инициативите на нашите партньори.

КАК ПРОМЕНЯМЕ СРЕДАТА



Момичетата и младите 
жени на фокус
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В рамките на Конкурса бяха финансирани 11 проекта на
обща стойност 52 814.50 лв., осъществени в 13 града, и
два разгърнати на национално ниво, обхващайки общо 87
момичета на възраст от 12 до 18 г., 1 455 жени на възраст
над 18 г. и 30 мъже. Благодарение на активните усилия за
популяризиране, дейностите на организациите са
достигнали до 95 841 души!

Как гражданските организации променят социалната и
културна среда, а с това и нагласите на обществото? Ето
някои от добрите примери:

Сдружение с нестопанска цел „Млади, активни, креативни“
– Карлово достига до млади жени и момичета между 16-25
г. от маргинализирани групи – ромки, момичета от малки
населени места, застрашени от ранно отпадане от
училище, за да ги обучи в умения за намиране на работа и
повиши професионалните им компетенции.

Фондация „Ендометриоза и репродуктивно здраве“ –
София, с проекта си „ФОРМулирай правата си“ цели да
повиши знанията на жените относно техните здравни и
репродуктивни права и как да ги отстояват.

Проектът предоставя подкрепа на жени, преживели
нежелани последици от медицински интервенции,
повишава чувствителността на обществото по тези
въпроси и установява диалог със заинтересовани
институции и организации относно практиките и
стандартите за даване на информирано съгласие.

Фондация „Генерация“ - Лом създават фонд за
материална подкрепа на предприемачки от Лом,
Монтана и Видин, който да финансира
предприемаческите им начинания.

Феминистката и куиър група „ЛевФем” проучи
задълбочено съществуващите трудови практики и
социални политики в областта на грижата за възрастните
жени в България, засягащи предимно жени в
неравностойно положение. Възоснова на резултатите
проучването формулира предложения за реформи.



Конкурс срещу насилието, основано на пола, 
съвместно с фондация BCause
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9 подкрепени организации, работещи на фронтовата линия в

борбата срещу домашното насилие, чрез финансиране на дейности

в размер на 39 330 лева.

Деветте организации са работили с 212 жени, жертви на насилие и

53 деца, както и с 21 мъже.

Чрез дейностите за популяризиране на проектите са достигнати над

10 900 души в социалните мрежи, чрез онлайн и печатни медии и

чрез създадените информационни материали.

Резултатите са впечатляващи: 409 случая, при които е оказана

психологическа помощ, 95 правни консултации, 338 случая, в които е

извършена социална работа, 66 оценки на социалния риск, 97

консултации от мобилни екипи в малки населени места, 121

телефонни консултации, 17 консултации с извършители на насилие,

10 кризисни настанявания, 5 съдебни производства по Закона за

защита от домашното насилие.



Шанс за невидимите 
супер-майки 
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Подкрепихме 16 супер-майки в техния път към промяната – всички те
преминаха успешно обучения по чужд език, графичен дизайн, козметика,
маникюр, ресторантьорство, работа с Word и други. Всички участнички са
самотни родители, в риск от бедност и преживели насилие, които знаят в
каква посока искат да се развиват, имат мотивация да учат и да надграждат
уменията си – те се подбират внимателно от партньорите ни от кризисни
центрове в страната.

Започнахме инициативата в началото на 2018 г. в сътрудничество с три кризисни центъра – фондация
„Джендър Алтернативи” в Пловдив, фондация „Асоциация Анимус“ в София и фондация “П.У.Л.С.” в Перник. От
средата на 2019 г. към тях се присъединиха още две организации – фондация „Мисия Криле“ в Стара Загора и
Сдружение „Център Динамика“ в Русе – и така имаме възможност да достигнем до самотни майки от 5
населени места в различни райони на страната.



Усещане за град: креативни решения 
за приобщаваща и джендър 
справедлива градска среда

„Усещане за град: приобщаващ, безопасен и устойчив
Пловдив“ е проект на Български фонд за жените, част от
програмата на Пловдив – Европейска столица на културата
2019. Той предлага модел за устойчиво развитие чрез
подход отдолу нагоре, в който гражданите – жени и мъже от
всички социални прослойки, възраст и етнос, са овластени
да идентифицират проблеми и предлагат решения за
подобряване на градското пространство, а български и
международни творци демонстрират иновативни и
ефективни намеси в градската среда.

Проектът е мултижанров и предлага уникален подход за
преосмисляне и трансформиране на града, който може да
бъде репликиран в национален и международен контекст.

Изкуството може да бъде инструмент за изграждане на по-
стабилни общности и може да предложи идеи за
подобряване на качеството на живот на гражданите. Повече
на: http: //city.bgfundforwomen.org.

12

http://city.bgfundforwomen.org/en/


Усещане за град: 8 художнички от 3 държави
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ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ИНФОРМАЦИОННИ 
КАМПАНИИ ПРЕЗ 2019
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Повишаваме осведомеността и изграждаме силни партньорства за
кампании в подкрепа на законодателни инициативи / промени или срещу
правни документи, водещи до неравенство и дискриминация.

Ние си сътрудничим с организациите, които финансираме и с други
партньори, създаваме консорциуми за участие в различни инициативи,
кампании, проекти и движения.



Коалиция РАВНИ.БГ

Равни БГ е коалиция от 29 граждански организации,
инициирана от БФЖ, с цел да обедини
фрагментирания НПО сектор в България, в отговор на
свиващото се пространство за гражданска активност и
на антидемократичните атаки срещу правата на
човека. Коалицията обединява разнообразни ГО,
особено малки организации от отдалечени райони с
ограничени ресурси, въз основа на споделени
продемократични и прочовешки ценности и цели още
изграждането на капацитета им, необходим за
справянето с тези предизвикателства.

Една от основните коалиционни дейности е
осъществяването на ефективна комуникационна
кампания, която излага тези заплахи и изгражда
положителен имидж на гражданския сектор.
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Водещ принцип на растежа на коалицията е
разнообразно портфолио от ГО, работещи по правата
на жените, на ЛГБТ+ хората и на малцинствата, за
развитие на гражданското общество, социална
справедливост и намаляване на бедността,
образование, опазване на околната среда, свобода на
медиите и др.

Коалицията се координира от БФЖ, организациите
ръководят вътрешни работни групи в зависимост от
нуждите и уменията. Всички членове са включени в
различните дейности и процесът на вземане на
решения използва отворени и демократични
практики.



Кандидат за Европейския парламент, ключови експерти и лидери 
на гражданското общество на Форум за правата на жените 2019

16

За втора поредна година БФЖ, в партньорство с Фондация
Фридрих Еберт, създаде платформа за диалог между
политици, ключови експерти и представители на някои от
най-активните граждански организации, работещи по
въпросите на равенството и насилието над жени. Събитието
беше заключителната част на тридневната годишна среща
на общността на БФЖ. Елена Йончева - депутат в 44-ото НС и
кандидат за Европейския парламент, Зарица Георгиева -
международен координатор на българската политическа

партия „Зелените“, Ирина Иванова - ръководител „Равни
възможности, антидискриминация и социално
подпомагане“ в МТСП, Пенка Стоянова - инспектор в
Главна дирекция „Национална полиция“, национален
координатор по темите за домашното насилие в МВР и
Добряна Петкова - Главен експерт в Националната
комисия за борба с трафика на хора обсъдиха актуални
проблеми, пред които са изправени жените и момичетата
в България. Те се срещнаха с представители на близо 30
граждански организации от 10 града в България.



Шествие за правата на жените 2019
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Докато има насилие, борбата 
продължава

Български фонд за жените и 13 феминистки
организации и колективи, организираха протест по
повод Международния ден срещу насилието над жени.
Мотото на протеста беше „Докато има насилие,
борбата продължава“. Събитието имаше за цел да
насочи вниманието към липсата на институционална
рамка за справяне с насилието, основано на пола,
изискваща специфичен набор от мерки.
Организаторите на протеста смятат, че насилието,
основано на пола, е тясно свързано с редица
социални проблеми като криза на обществените
услуги, включително здравеопазване, расизъм, липса
на подкрепа за хората с увреждания; хомофобия,
трансфобия.

Шествие за правата на жените за трета поредна година
организира БФЖ, защото 8 март все още е ден за
политически разговори и активизъм. Защото заслужаваме
да живеем в справедлив свят, в който да бъдем свободни
и уважавани. Настояваме да не ставаме жертви на
насилие, да получаваме заплати и пенсии не само равни
на мъжките, но и гарантиращи достоен живот.
Призоваваме управляващите партии да работят за закони
и институции, които защитават човешките права и
човешкото достойнство на всички жени, независимо от
техния етнос и религия, възраст, сексуална ориентация,
полова идентичност, мигрантски и социално-
икономически статус или увреждане.



Заблуди в любовта - кампания за превенция 
на насилието над жени

В Деня на влюбените Български фонд за жените обявява
началото на кампания, която напомня кои са най-
разпространените „Заблуди в любовта“. Целта на
кампанията е младите жени и момичета да разпознават
отрано признаците на насилие и да ги подтикне да бъдат
по-смели и по-обичащи самите себе си. Серията
илюстрации и предизвикващи естествено несъгласие
твърдения целят да изобличат най-разпространените
клишета, с които се оправдава насилието над жени.
Различните видове насилие са обяснени на уебсайта
LoveErrors.bg, както и информация за контакт за спешна
помощ и консултация.
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Моята съдба. Моят избор

“Моята съдба. Моят избор” е информационна кампания
за репродуктивните права на жените, която има за цел да
популяризира нагласите на българите по темата и да
разсее митовете, използвани като аргументи за забрана
на законния аборт в България. Подкрепата на 89,5% от
българското общество за правото на планиран легален
аборт е демонстрирана в данните от проучване с
национално представителство, поръчано от Българския
фонд за жените и проведено от социологическата
агенция Alpha Research.

https://loveerrors.bg/
https://loveerrors.bg/


БФЖ отбелязва 16 дни на активизъм срещу 
насилието, основано на пола, с кампания 
насочена към мъжете
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Кампания „България дарява“

Националната кампания е резултат от партньорството
между неправителствени организации, включително
БФЖ, които се обединиха, за да окуражат
индивидуалното дарителство в страната чрез ежегодна
дарителска кампания в началото на пролетта.

Основните цели на България дарява са:

• Да се популяризира дарителството като решаваща
форма на подкрепа за каузите, в които вярваме;

• Да насърчи повече хора да даряват за каузи, избрани
от самите тях;

• Да се повиши общественото доверие към НПО, които
работят в полза на обществото и околната среда;

• Да се увеличи капацитетът на НПО да представят
своите каузи и да набират средства.

БФЖ отбелязва началото на 16-те дни на активизъм срещу
насилието, основано на пола, с онлайн играта „Тест за
шампиони”, чиято цел е да насочи вниманието на мъжката
аудитория към проблема с насилието над жени.
Мъжете могат да играят централна роля за премахването на
насилието, ако започнат да поставят под въпрос
стереотипите за това какво означава „истински мъж“ и
„истинска жена“ и ако променят отношението си към самия
проблем. Кампанията се опитва да повиши осведомеността
и да насърчи мъжете да участват в процеса на постигане на
равенство между половете, което би довело до значително
намаляване на броя на жертвите на насилие.



ПУБЛИКАЦИИ И ПОЗИЦИИ
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Доклад за правата 
на жените в 
България за 2019 г.

Обществени 
нагласи за и 
против абортите 
в България Бъдещето на 

политиките за 
равенство между 
половете: Битките, 
които печелим, все 
още не са спечелени
завинаги

Докладът илюстрира състоянието и
условията на гражданския сектор,
който работи за женски права и
постигане на равнопоставеност в
България. На неговите страници са
идентифицирани основните
проблеми и общи политически и
социални тенденции, които влияят
върху развитието на тази сфера, но
също така се дефинират и
специфичните нужди, свързани със
застъпничеството и лобирането за
правата на жените и
равнопоставеността на половете.

Национално-представително
проучване, поръчано от БФЖ и
проведено от социологическа
агенция Alpha Research, което
бележи началото на
информационната кампания за
репродуктивните права на жените
„Моята съдба. Моят избор”.

Позиция на Български фонд на
жените относно изборите за
Европейски парламент през май
2019.



НАГРАДИ ПРЕЗ 2019

Кампанията „Заблуди в любовта“ на Български фонд
за жените бе отличена с бронзова награда Effie в
категорията „Социална кампания“. Тя се осъществява
с подкрепата на Avon България, а творчески
партньор е агенция Direct Media KRES, които
реализираха кампанията про боно.

Международната маркетингова награда Effie се
присъжда на най-ефективните кампании, чиито
резултати и постижения могат да бъдат доказани с
конкретни и измерими индикатори.

„Заблуди в любовта“ достигна до над 2 милиона души,
а над 50 000 се ангажираха да коментират и споделят
посланията й. От началото на кампанията през
февруари до есента, двете телефонни линии за
пострадали от домашно насилие отчетоха общо
увеличение на обажданията от 14%.

БФЖ ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2019 21

https://loveerrors.bg/
https://www.directmedia.bg/


МОБИЛИЗАЦИЯ НА РЕСУРСИ И 
ФИНАНСИ ПРЕЗ 2019
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Набираме средства от местни и чуждестранни дарители чрез различни
инициативи. По този начин подпомагаме развитието на дарителската култура
и новото виждане за филантропията като инструмент за социална промяна.
Набраните средства се инвестират директно в дейностите на малки женски
неправителствени организации в страната.

Подпомагаме и сътрудничеството между ГО и стопанския сектор, защото
вярваме, че социалната филантропия е част от корпоративната социална
отговорност и сме убедени, че когато неправителственият и бизнес сектори
обединят усилията си и инвестират в развитието на хората, гражданското
общество в България ще се превърне в наистина значим и влиятелен фактор.



МОБИЛИЗАЦИЯ НА РЕСУРСИ И ФИНАНСИ –
ОБЩ ПРЕГЛЕД
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Национални 

фондации

5%

Корпоративни 

2%

Международни 

организации

69%

Индивидуални 

1%
Институционални

3%

Женски 

фондове

20%

Вид донори 2019

Общата набрана сума за 2019 г. е 514
902 USD.

Основни източници на финансиране
(89%) остават международни
филантропски организации - частни
фондации, женски фондове и
международни НПО, следвани от
фондации в страната.

53% от бюджета е изразходван за
финансова подкрепа на проекти и за
изграждане на капацитет на нашите
партньори и грантополучатели.

Възнаграждение 

на персонала

29%

Административни 

разходи

4%

Директни 

грантове

36%

Изграждане на 

капацитет и 

разходи, 

свързани с 

отпускането на 

средства

17%

Оборудване и 

външни услуги

3%

Пътувания и 

свързани 

разходи

4%
Комуникация и 

събития

6%

Членство и други

1%

Вид разход 2019



МОБИЛИЗАЦИЯ НА РЕСУРСИ И ФИНАНСИ –
ОБЩ ПРЕГЛЕД

Общо набрана сума
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514,902 
USD

Ръст на бюджета

57%

Донори (6 нови)

15

Индивидуални донори

351

Директна финансова
подкрепа

Общо разходи

304,039 
USD 

109,704 
USD



НАШИТЕ ДАРИТЕЛИ

Благодарим на всички наши дарители и поддръжници, 
партньори и приятели!


