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Кои сме ние

Български фонд за жените подкрепя и адресира нуждите на активистите,
колективите и гражданските организации в България, работещи за правата на
жените и за постигане на равнопоставеност на половете. Подпомагаме нашата
общност финансово и чрез изграждане на капацитет, градим мостове между
различни движения и създаваме пространства за дебат и обединение, за да
преодолеем заедно структурните неравенства.
Нашата визия е за свят на справедливостта и равнопоставеността, в който
гласовете на момичетата и жените са чути, а изборите им са уважавани.
Нашата мисия е да развиваме женското движение в България и да
популяризираме филантропията за правата на жените като инструмент за
постигане на социална промяна.
Нашите ценности са солидарността, многообразието, грижата за себе си и
другите, отчетността, смелостта, отзивчивостта, прославянето и отбелязването
на победите на жените и техните права.

BRAND
POSITIONING AND
TARGET MARKETS

Надежда
Дерменджиева

Гергана
Куцева

Деница
Мишонова

изпълнителен директор

заместник-директор

финансов директор

Рада Елeнкова

Светлана Михайлова

Теодора Петрова

Саша Миланова

програмен директор

директор "Стратегически
партньорства"

директор "Комуникации и
развитие"

офис мениджър
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Обръщение

2020 беше година на контрасти - на
безрезервна подкрепа към науката и
на вяра в конспирации, на
политическо бездействие и на
солидарност в обществото, на
отчаяние и на надежда. Беше година
на невиждана по размерите си
пандемия, която ни напомни за
другата, скрита пандемия домашното насилие, което ескалира
по време на изолацията. Беше година
на задълбочаване на социалните
неравенства, на репресия и
дискриминация срещу най-уязвимите.
Но беше и година на подем, на
креативност, на емпатия.
2020 беше трудна година най-вече за
жените. Те работиха от и в дома си,
докато много от тях поеха почти
изцяло грижите за децата и
семейството. Много жени изгубиха
работата си и бедността отново ни
напомни, че е от женски пол. Някои
изгубиха живота си от ръката на
своите съпрузи и партньори, докато
други тихо страдаха в дома си от
физическо, психическо, икономическо
или сексуално насилие.

Много жени бяха на първа линия в
борбата с COVID-19 без да са добре
защитени, а трудът им отново остана
невидим и недооценен.
2020 беше предизвикателна и за нас в
Български фонд за жените - да се
погрижим за себе си и близките си,
докато предпазваме и подкрепяме
партньорите си; работата ни да мине
изцяло дигитално; да подадем ръка
на всички в нужда; да отложим
събития; да прекратим проекти.
Въпреки всичко успяхме да запазим
оптимизма си, да съхраним
надеждата за по-добро бъдеще, да
повишим доверието си в успеха на
всички наши партньори и
съмишленици. Успяхме да завършим
много от проектите си, родиха се
нови идеи, дигиталната среда откри
безброй възможности за
комуникации пред нас. Успяхме да
продължим да работим за каузата си!
Нашите думи на 2020 бяха сигурност,
спокойствие, солидарност.
Надяваме се да ги запазим и през
2021!
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Какво постигнахме
2020 в думи и цифри

89%

ръст на бюджета спрямо
2019 г.

98

директни гранта на 55
организации и 18
активисти и колективи

468 348 лв.

директна финансова
подкрепа

186 070

преки бенефициенти и над
500 000 души достигнати
индиректно

3

национални
информационни кампании
с над 2 млн. души
достигната аудитория

20

събития на живо и онлайн
на теми свързани с
насилието над жени,
женското лидерство и
фундаменталистката атака
срещу гражданския сектор

През 2020 г. БФЖ продължи работата си
в четири основни направления:
предоставяне на финансова
подкрепа на организации,
колективи и активисти;
набиране на средства;
застъпничество;
повишаване на чувствителността на
обществото по теми, свързани с
(не)равнопоставеността на
половете.
Фондът продължи да следва и своите
тематични приоритети:
преодоляване на полово-базираното
насилие;
политическо и икономическо
овластяване на момичета и жени;
подкрепа и овластяване на групи
жени, подложени на множествена
дискриминация и маргинализация;
повишаване на капацитета на
младите хора за преодоляване на
половите стереотипи.
Реализирахме редица онлайн
събития и кампании, за първи път
предоставихме дългосрочна
административна подкрепа на пет
организации, отчетохме значително
нарастване на финансирането, което
предоставяме, както и на броя
бенефициенти.
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Финансова подкрепа на
граждански организации

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
граждански организации 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 граждански
организации / колективи могат да се възползват от справедливо
финансиране.
През 2020 г. обявихме първата конкурсна процедура за финансиране на
организационните и административни нужди на организации, работещи за
правата на жените с цел да подобрим тяхната финансова устойчивост,
капацитет, умения за планиране и измерване на ефекта от тяхната дейност.
Затова приоритизираме дългосрочното и гъвкаво финансиране и подкрепяме
изграждането на движение от силни женски групи и организации, които да
направят промяната възможна.

05

Годишен отчет 2020

Финансова подкрепа
Общ преглед

55%
от общия бюджет са изразходвани за директна финансова подкрепа и
за изграждане на капацитет

5

2

55

18

46

конкурса

програми

организации

колективи
и активисти

населени
места

над

186 000

бенефициенти

42%
от безвъзмездните средства са за проекти, насочени към
противоречиви, невидими проблеми и/или маргинализирани
общности.

31%
са за укрепване на социални движения

83%

от финансираните организации са ръководени от жени

29%
от безвъзмездните средства са получили новоучредени ГО и
индивидуални активисти / нерегистрирани групи

61%
от подкрепените организации осъществяват своята дейност извън
столицата

45%
от безвъзмездните средства са разпределени към организации извън
столицата
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Общ преглед
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Продължаваща vs нова подкрепа

Финансова подкрепа
Общ преглед

Нови
37%

Стари
63%

Местоположение

Областен център
24%

Малко населено място
26%

София
50%
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Как променяме средата

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 на жените 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 активистите, 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 и заедно с тях.
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Как променяме средата
Спешен фонд за борба с домашното насилие
в условията на COVID-19

Пандемията изостри съществуващите
неравенства между жените и мъжете
в почти всички сфери на живота, а
случаите на домашно насилие се
увеличиха във всички европейски
държави, включително и в България.
Това ни подтикна да инициираме
създаването на Спешен фонд за
борба с домашното насилие в
условията на COVID-19, който да
подпомогне жертвите на домашно
насилие и да осигури подкрепата им
чрез професионалните организации,
които работят на терен в различни
градове в страната.
В партньорство с Български
дарителски форум и Фондация
BCause започнахме спешна
фондонабирателна кампания,
насочена към корппоративни и
индивидуални дарители. За малко
повече от месец успяхме да наберем
73 192 лв.
Средствата бяха експресно
разпределени към 14 организации в
цялата страна, които управляват
кризисни и консултативни центрове и
работят на първа линия с жертвите
на домашно насилие и техните деца.

Бяха раздадени и стотици
хуманитарни пакети, съдържащи
храна, лекарства и стоки от първа
необходимост за пострадалите.
Помощта достигна пряко и помогна
на 499 души - 140 деца до 18 г., 76
младежи и 283 жени.
От тях преживелите домашно
насилие са 201; жените от отдалечени
и селски райони са 80; тези на прага
на бедността и социалното
изключване - 193; жените, жертви на
трафик - 4; жените бежанки/
мигрантки - 75; жените от етнически
малцинства – 148 и лицата с умствени
и физически затруднения са 15.

Годишен отчет 2020

Експертите, работещи в
Консултативния център на Фондация
ДА споделят, че броят на клиентите
ползващи услугите на центъра се е
увеличил двойно. Почти всеки
случай е свързан с повишаване на
агресията и насилието в
домакинствата, заради затварянето
вкъщи или оставането без работа на
някой от партньорите.

„Благодарение на кампанията
в медиите и социалните
мрежи, която проведе
Български фонд за жените
около Спешния фонд за борба с
домашното насилие, повече
жени се осмелиха да
потърсят помощ. Колкото
повече се дава гласност на
проблема, толкова повече
жертви ще съберат силата и
куража да се разкрият и да
потърсят подкрепа“ Фондация ДА

"Бихме искали обикновените
хора да знаят и да са наясно
колко важна и хуманна е
нашата работа. По време на
епидемия ние не затворихме
Кризисния център, а
продължихме да работим в
полза на нуждаещите се. Не
допуснахме да има заразени
потребители, нито колеги.
Мотивира ни голямото
желание да помагаме на
жените и децата,
претърпели домашно
насилие или трафик. Това са
хора, имащи огромна нужда
от разбиране и подкрепа, за
да се справят с натрупания
стрес, напрежение и болка
от преживяното." Фондация „Х и Д Джендър
перспективи“

„Има хора, които са на ръба на бедността. Има жени, които са
икономически зависими от своите насилници. Има деца, които не
могат да променят своите родители… Това, което ни мотивира да
продължим нашата работа дори и в тази трудна ситуация и с
недостатъчно средства, са успешните случаи, при които наши
клиенти успяват да се справят с проблемите си и да продължат
напред. Затова Вашите дарения за Спешния фонд за борба с
домашното насилие на са особено важни – те могат да спасят живот!
Това за нас като екип е от особено голямо значение, защото успешните
случаи ни мотивират да продължаваме.“ - Женско сдружение
„Екатерина Каравелова“ – Силистра

11

Годишен отчет 2020

Как променяме средата
Жените творци на фокус в изложбата
„Всичко (ни) е наред“

Ефктът в цифри 1/1
Девет артистични проекта, изложени
в три галерии в София от 11 март до
30 май 2020 г. представиха
разнообразни гледни точки за ролята
на жените днес.
Творбите на Албена Баева, Алла
Георгиева, Боряна Росса, Венета
Андрова, Невена Екимова, Дарина
Коконова, Николина Недялкова и
Даниела Такева, Павлина Сърбова,
Полина Стоянова и Марион Дърова
бяха избрани сред 107 идейни
проекта на над 100 авторки и
колективи от България и чужбина.
Деветте творби бяха подкрепени с 30
000 лв. чрез Фонда за артистични
проекти на жени, създаден през
2017 г. с цел да се бори с
недостатъчното представителство на
жените в професионалните изкуства и
културния сектор, да даде видимост на
творчеството на жени артистки/
художнички и да увеличи достъпа им
до финансови ресурси.

Основната тема на този музей беше
образът на жената, интерпретиран в
съвременната сувенирна
промишленост, реклама и дизайн.
Колекцията включва визуални обекти,
третиращи жената основно като
сексуален обект, рекламни образци,
използващи женското тяло за
продаване на различни стоки и
специално създадени за музея арт
обекти. С подкрепата на БФЖ сбирката
на Музея на Жената беше обогатена и
подготвена за своето първо публично
представяне.
След експонирането в къщата музей
„Вера Недкова“ колекцията търси свой
постоянен дом и продължава да задава
въпроси: Постигнахме ли заветното
равноправие, имаме ли нужда от
феминизъм, каква е „ролята“ на жената
днес и можем ли изобщо да говорим за
един единствен събирателен женски
образ?
Въобще – всичко наред ли (ни) е?

Благодарение на участието си Венета
Андрова получи номинация за 63-тия
международния фестивал DOK Leipzig;
Албена Баева спечели резиденция в
лабораторията Mutek Montreal AI Art
Lab. На 3 юни 2020 г. отвори врати
първият „Музей на Жената. Частна
колекция на Алла Георгиева“ в
партньорство с Националната
галерия.
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Как променяме средата
Жените творци на фокус
в изложбата „Всичко (ни) е наред“

Като визуална артистка, която
работи главно с видео и филм,
съм принудена често да
реализирам проектите си без
бюджет. Това, че имах шанса да
бъда избрана с моя проект АЙВА
в конкурса за артистични
проекти на жени на БФЖ „Всичко
(ни) е наред“, ми даде
възможността да реализирам
проекта с професионален екип.
Цялата продукция и
постпродукция на филма
нямаше да бъде възможна на
това ниво без финансовата
подкрепа на БФЖ, за което съм
искрено благодарна!
Венета Андровa, АЙВА

Чрез средствата на изкуството
се опитвам да разкрия все поагресивното и реакционно
създаване на „нови“ образи на
жената и майката, които
обслужват консервативни
идеологии и стават все попопулярни днес, намирайки
политическо представителство
чрез националистки и
консервативни партии,
участващи в днешното
управление на страната.
Боряна Росса, ОТКЛОНЕНИЕ:
Жените в българското кино
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Как променяме средата
#ОтНасЗависи

#ОтНасЗависи / Човешки права в
действие е обща инициатива на
повече от 30 граждански
организации, които вярват, че подобрият живот зависи от всеки от
нас.
Обединихме се около идеите, че
обществото, в което искаме да
живеем, е солидарно, зачита
свободата на мнение и
разнообразието на гледни точки,
спомага за диалога между отделните
социални групи, уважава човешкото
достойнство и създава възможности
за пълноценна изява на всички
хора, независимо от техните
различия.
За положителната социална
промяна работят много хора, всеки
ден, но понякога обществото вижда
много малко от постигнатото.
Именно затова, всички тези
граждански организации, които не
търсят оправдания, а предлагат
отговори и решения, се събрахме
заедно и реализирахме над 25
инициативи в цялата страна.

Гражданските организации в Равни
БГ работят с проблемите на
различни общности и предлагат
възможни решения.
В рамките на кампанията стана
ясно, че с много малки законови
промени, може да се промени към
драстично по-добро животът на
хората без документи, на хората,
живеещи с ХИВ, на хора със
зависимости, на младежите от
уязвими групи, на еднополовите
двойки, на жените, преживели
домашно насилие.
Показахме, че човешките и
гражданските права са право на
абсолютно всеки човек и
#OтНасЗависи да променяме към
по-добро.
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От Форум за глокална промяна
създадоха първият и до момента
единствен Пътеводител на
младежкото гражданско участие, който
запълни празнина в ресурсите на
български език по темата младежко
гражданско участие и стимулира
обществена дискусия относно
пълноценното включване на младите
хора в демократичните процеси.
Своята кампания За Земята
започнаха с видео, в което показват
лесни стъпки за индивидуални
действия, които да намалят употребата
на пластмаса, насочиха вниманието на
хората към петицията срещу
пластмасовото замърсяване,
подписана от 19 377 човека;
инструкции как се прави бранд одит и
един малко известен проблем за
широката общественост – наличието
на пластмасов слой в рекламираните
като алтернатива на пластмасовите
чашки такива от картон.
От Асоциация на европейските
журналисти дадоха видимост на
работата на независимите журналисти
и медии в цялата страна, които
работят в обществен интерес въпреки
влошената медийна среда. Разказват
34 истории за медии и журналисти,
като изборът на числото не е случаен
– това е най-високото място, на което
България се е намирала в класацията
за свободата на медиите, за разлика от
сегашното 112-то. Кампанията
съдържа и разяснителен елемент за
това как гражданите могат да
подкрепят свободната журналистика в
страната.

Айвър изготвиха първия
информационен клип, в който се
изтъква причината, поради която за
последното десетилетие жертвите на
ХИВ/СПИН са намалели наполовина.
Освен, че видеото стана голям хит в
социалните мрежи, най-важното, за
което информира е, че АРТ –
антиретровирусната терапия е
лечението, което контролира ХИВ. На
разбираем език става ясно, че ХИВпозитивен човек, който се придържа
към своето лечение, ще живее толкова
дълго и продуктивно, колкото ХИВнегативен.
С креативно видео, Младежка ЛГБТ
организация “Действие” показват, че
всичко, което гей хората искат, е
равенство. Равенство, от което ги делят
най-малко 300 права. Промяната е
възможна. Всеки има право на
семейство. Да, промените няма да се
случат сега и веднага, но всеки един
ден можем заедно да се доближаваме
все повече до тях. Защото заедно сме
по-силни.

След Равни БГ ние станахме много
по-разпознаваеми и ни поканиха да
участваме в изготвянето на
интегрирания план на Габрово.
Форум за глокална промяна

Човешките права не са разделени:
заедно се борим за екология, права
на жените, дискриминация. Трябва
повече партниране.
За Земята
Благодарение на кампанията
успяхме да накараме хора да
отидат и да си направят
изследване за Хепатит C и са
започнали да се лекуват.
Айвър
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Как променяме средата
On the Right Track: глобално феминистко
партньорство на 19 организации от Европа
и Латинска Америка

През последното десетилетие сме
свидетели на безпрецедентно
надигане на фундаментализма и
радикалните идеологии навсякъде по
света, но особено силно това се
случва в Латинска Америка и Европа.
Това застрашава демокрацията,
човешките права и социалната
справедливост. Като
противодействие на надигащата се
крайно дясна вълна, 11 женски фонда
от Европа и 8 от Латинска Америка, се
обединихме, за да работим в
колаборация с десетки местни
активистки групи, организации и
мрежи от нашите региони, за да
подкрепим движението за човешки
права в защита на демокрацията и
нейните ценности.
Партньорството ни в рамките на
проекта On the Right Track включва
провеждането на проучвания и
създаването на стратегии за
иновативни комуникации, както и
подкрепа за местни организации,
които работят по темата.

на 7 вдъхновяващи уебинара за
изграждане на капацитет и умения за
прилагането на стратегически
комуникации и разпределянето на
повече от 60 гранта в 19-те държави,
които са представени в проекта чрез
местни женски фондове.
Български фонд за жените беше
координатор на проекта за Европа
заедно с испанския женски фонд
Calala и също така отговаряше за
организирането на обучителните
уебинари, в които имахме
удоволствието да се срещнем и да
черпим опит и знания от изтъкнати
експерти в областта на
комуникациите като Анат ШенкерОсорио, Том Брукс и Томас Куумбс –
създателят на Hope-based
Communications.

Стартирахме неформалното ни
обединение през 2018 г., но проектът
бе реализиран през 2020 г., като
включи изработването на кросрегионално проучване,
провеждането
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Как променяме средата
Feminist Boot Camp 2020

През 2020 г. се проведе четвъртото
издание на лагера Feminist Boot Camp.
Събитието е 5-дневен интензивен
семинар, който събра 16 участнички от
цялата страна, на възраст между 17 и 35
години.

Ударна инжекция
увереност и
практически умения
за тиймбилдинг.
Росена Иванова

Те имаха възможност да придобият знания по теми като феминистки и джендър
теории и течения, история на женското движение в България, съвременни
проблеми пред жените, (не)равнопоставеност на половете и човешки права,
както и да се запознаят с най-добрите експерти, активисти и преподаватели в
тези сфери.
Освен споделянето на знания, лагерът цели да изгради и развие умения в
участничките да създават и работят по проекти и кампании, свързани с правата
на жените. Петте дни бяха изпълнени с наситени дискусии, споделяне на опит и
лични преживявания, както и с много групова работа и творчески проекти.
След приключване на лагера, БФЖ отвори вътрешен конкурс за участничките и
подкрепи 3 проекта с по 3000 лева.

Това беше едно от найполезните неща, които са
ми се случвали. Придобих
повече смелост и усещане
за принадлежност. Това е
уникално преживяване.
Благодаря от сърце!
Намерих себе си в тази
общност. Любомира
Костова
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Застъпничество и кампании

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.
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.
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Застъпничество и кампании
„Вечните хитове на България“ – кампанията
на БФЖ с най-голям обществен отзвук

По повод 25 ноември –
Международният ден за елиминиране
на насилието над жени, БФЖ
организира кампанията „Вечните
хитове на България“.
Стартът беше даден с онлайн събитие
във Фейсбук, на което беше
направена премиерата на първия по
рода си албум (истинска
дългосвиреща плоча) със същото
заглавие. Във винила 11 „музикални
хита“ звучаха така, както ги чуват
милиони български жени, но никога
дотогава не бяха звучали по радиото.

Призивът на БФЖ беше да сменим
изтърканата плоча, която се върти
нон-стоп от години. Приканихме
институциите да изпълнят поетите
от тях ангажименти и да защитят
жените, подложени на системно
домашно насилие като придвижат
дългозабавяните законодателни
промени, които обществото очаква.
Призовахме хората да бъдат
промяната: да говорят за
насилието, да го разпознават,
изобличават и предотвратяват,
когато и където могат.

Албумът „Вечните хитове на
България” е компилация от
монолози на насилници към женижертви. Всеки от тях носи заглавие,
което съвпада с това на роден попхит от близкото минало. Това обаче,
не са кавър версии, а неукрасени
изкази на унижение и подигравка към
жени, които показват как любовта
понякога се изражда в агресия.
Текстовете описват дословно случаи
на различни видове насилие. За
съжаление, в тях мнозина разпознаха
живота на свои близки и познати.
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Застъпничество и кампании
Заблуди в любовта

През 2020 година продължихме кампанията срещу домашното насилие и насилието
над жени “Заблуди в любовта”, насочена към момичета и млади жени, които да
разпознават отрано признаците на насилие и да намерят повече кураж да застанат
зад своето щастие.
Създадохме Малката книжка, която всяка жена трябва да има. Представихме
заблудите, разгърнати в истински истории чрез серия от илюстрации и
предизвикващи естествено несъгласие твърдения, а с помощта на анализи от
психотерапевт разказахме кое не е любов и кое е насилие.
Вярваме, че с Малката книжка окуражихме хиляди момичета и жени да се заобичат
повече, да прекратят връзките си, в които не са намерили подкрепа и уважение от
своя партньор, и да потърсят професионална помощ.
Книгата е достъпна онлайн на loveerrors.bg.
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Застъпничество и кампании
За любов без насилие

През 2020 година БФЖ продължи
стратегическите си усилия и
партньорството си с Министерство на
правосъдието за преодоляване на
домашното насилие и насилието над
жени и осигуряване на подкрепа за
пострадалите, като реализира
проекта “За любов без насилие:
Национална кампания за
превенция на домашното насилие
и услуги за подкрепа”.
В рамките на проекта, БФЖ осигури
безплатни индивидуални онлайн
юридически и психо-социални
консултации на 40 лица, пострадали
от или извършители на домашно
насилие, проведе национална
комуникационна кампания за
превенция на насилието, достигнала
до над половин милион аудитория и
организира четири информационни
уебинара с участието на български и
международни експерти, юристи,
психолози, социални работници,
представители на институции,
работещи в сферата на борбата с
насилието.

Темите на уебинарите обхващаха
целия цикъл и различните аспекти на
проблема домашно насилие:
„Наказателен процес за домашно
насилие – правни и психологически
аспекти“, „Комуникация, в случай на
домашно насилие“, „Колко е трудно
да си тръгнеш от токсична връзка?“ и
„Децата и домашното насилие“.
Постави се открит диалог за
психологическите аспекти на
домашното насилие, каква
професионална подкрепа може да
бъде предоставена на жертвите,
процедури и защита по ЗЗДН, работа
с лица, извършители на домашното
насилие, както и практически насоки
за реакция.
Беше създадена и информационна
листовка „Ти си по-силна от
домашното насилие“, разясняваща
по достъпен начин основните знаци,
които сигнализират, че в една връзка
има домашно насилие, и основните
стъпки, които пострадалите трябва да
предприемат, за да се защитят.
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Застъпничество и кампании
Шествие за правата на жените 2020:
Феминизмът е за всички!

За четвърта поредна година в София се проведе Шествие за правата на жените
по случай 8 март.
Посланието на шествието беше “Феминизмът е за всички!”
за всички, които помнят, че жените в България се борят за правата си от
повече от век;
за всички, които искат тази борба да влезе в учебниците по история;
за всички, които ги боли за всяка жертва на полово базирано и домашно
насилие, и искат правителството и институциите да поемат своята
политическа отговорност и да предприемат законодателни мерки;
за всички, които искат всяка жена да може да се прибира нощем сама, без
да я е страх, че ще бъде нападната или изнасилена;
за всички, които искат напълно да разполагат с телата си и да вземат
автономни решения за своя живот и тяло;
за всички, които не искат бедността да бъде от женски пол, а женският труд
да бъде експлоатиран, недооценяван и често – безплатен;
за всички, които не искат да бъдат съдени за външния си вид и да бъдат
слагани в калъпи.

Снимка: Анастас Търпанов

Накратко - феминизмът наистина е за всички!
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Застъпничество и
кампании
Протест срещу насилието
над жени

25 ноември - Международният ден за
елиминиране на насилието над жени,
традиционно беше отбелязан с поредица
от събития. БФЖ се включи в протестен
флашмоб, организиран от хоризонталния
колектив Феминистки мобилизации,
който се състоя пред Министерство на
труда и социалната политика, отговорно
за политиките по равнопоставеност.
През 2020 година вместо протестно
шествие, беше организирана още
кампания за масово входиране на писма
до (без)отговорните институции.
Решението е в знак на отговорност и
солидарност с изнемогващите
медицински сестри, с болногледачките,
учителките и всички останали
работнички в преобладаващо “женските”
професии, които износиха Covid-кризата
на гърба си. Организацията на масов
протест на живо би означавало да бъде
стоварена още тежест именно върху тях.
След флашмоба представители на
Български фонд за жените и още няколко
организации, които работят по темата за
борба с насилието над жени – Фондация
„Асоциация Анимус“, Фондация „Емпруув“
и Сдружение „Знание, успех, промяна“, се
срещнаха с вицепрезидента Илияна
Йотова.
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Застъпничество и кампании
Възможни решения в борбата с домашното
насилие

В рамките на Международната
кампания на ООН „16 дни на
активизъм срещу насилието, основано
на пола“, Български фонд за жените
организира онлайн среща, посветена
на превенцията и борбата с
домашното насилие и насилието над
жени в България.
Темата на събитието, което се проведе
на 3 декември 2020 г. бе „Домашно
насилие и насилие над жени:
възможни решения“. В събитието
участваха доц. д-р Диана Ковачева –
Омбудсман на Република България; Н.
Пр. д-р Роб Диксън – Посланик на
Великобритания в България; Катя
Кръстанова, психотерапевт от
фондация „Асоциация Анимус“ и Ваня
Джумерска – Национален координатор
за превенция на домашното насилие,
Standing together, Великобритания.

Събитието се проведе в
платформата Zoom и събра над 65
участници от цялата страна, които
се включиха активно в дискусията.
Бяха очертани възможните
решения в борбата с домашното
насилие чрез представянето на
добри практики от България и
Великобритания с фокус върху
модела „Координиран отговор на
общността“. На преден план бе
изведен мащабът на проблема, с
който милиони жени и деца по
света и у нас се сблъскват
ежедневно. Омбудсманът доц. д-р
Ковачева и останалите експерти
представиха необходимостта от
подобрения в законодателството, за
да може държавата ни да е поуспешна в борбата с тази пандемия.
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Застъпничество и кампании
Политики за многообразие на половете и
женско лидерство

Изследвайки примера от глобалната
криза Covid-19 като отправна точка,
поставихме отново акцент върху
недостатъчната представеност на
жените при вземането на важни
решения, както и върху важността
на политиките за многообразие по
отношение на половете.
Ключови говорителки бяха Анке ден
Оуден, генерален мениджър на
Microsoft за Централна и Източна
Европа и Азия, и Мария Бобенриет,
изпълнителен директор на
организацията Women Win, която
осъществява колаборация между
корпоративния сектор и женските
фондове на глобално ниво.

“Аз никога не съм била в
гардероба и не съм крила,
че съм лесбийка, но
когато компанията ми
(NIKE) ме прие в цялата
ми същност, получи найдоброто от мен –
талант, време,
ангажираност.” - Мария
Бобенриет, Women Win
“Да имаме толкова много
жени в компанията, не е
случайност – трябваше
да работим за това,
развивайки D&I
политиките си.” Анке ден Оуден, Microsoft

Разговорът бе фокусиран върху
успешни модели и корпоративни
политики, насочени към
пълноценното включване и
лидерството както на жените, така и
на различните и често подценявани
или неглижирани групи – ЛГБТИ
хората, ромите, хората с
увреждания и др.
Срещата се проведе онлайн и събра
близо 70 представители на
корпоративния и нестопанския
сектор. Уебинарът беше част от
инициативата Diversity Pays Off.
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Публикации, апели, позиции

Алтернативен доклад на БФЖ към
Комитета на ООН за премахване на
всички форми на дискриминация
срещу жените (CEDAW)
относно напредъка на България и
нейните положителни ангажименти,
свързани с равенството между
половете и борбата с насилиието над
жени. Препоръки от доклада бяха
включени от Комитета CEDAW към
България за промяна на
законодателството и въвеждане на
механизми за проследяване на
напредъка във връзка с равенството
между жените и мъжете.

Становище относно проекта за
Национална стратегия за
насърчаване на
равнопоставеността на жените и
мъжете 2021-2030 г. и
индикаторите, приложени към нея
изпрати БФЖ до МС и МТСП, в което
изразява тревогата си за липсата на
стратегически цели,
интерсекционалност и неразбиране
на половите стереотипи и
структурните неравенства в
документа.

„Хабитат на женските
неправителствени организации в
България“ (анализ)

Становище срещу промените в
Закона за юридическите лица с
нестопанска цел

насочен към изследване на нуждите и
проблемите на жените и момичетата
и на организациите, работещи за
техните права. Част от
предизвикателствата са
патриархалната култура, насилието
над жени и момичета, липсата на
финансиране за женски права и
силно женско движение. Докладът
предлага и възможни решения.

което изпратихме заедно с други
организации до народните
представители на Р България и което
нарушава правото на сдружаване,
правото на финансиране и
ограничава пространството за
гражданското общество, съвместно с
БЦНП.

Отворено писмо по повод атаките
срещу правата на децата и Закона
за закрила на детето
което БФЖ подкрепи и заедно със 70
други организации изпрати до
Европейски институции, изказвайки
огромната си тревога за кризата в
сектора за закрила на детето и за
употребата на децата и техните права
за политически цели, съвместно с
НМД.

Становище “Не съществува
справедливост без справедливост
за малцинствата”
което БФЖ, като член на
Международната мрежа на женските
фондове Prospera, изпрати до
филантропски организации по повод
движението Black Lives Matter и
спешната необходимост то да бъде
подкрепено.
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Постижения
Български фонд за жените на 15 години!

15 години неуморна работа за правата
на жените и момичетата в България, за
постигане на пълна равнопоставеност
на половете, за борба с насилието,
основано на пола, за повече жени на
лидерски позиции, за превенция на
рака на гърдата и нежеланите
бременности, за преодоляване на
половите стереотипи и много други
каузи.

15

години

200+

организации, групи,
активисти

400+

проекта

1.5

млн. лева

Снимка: Анастас Търпанов

На 8 март 2020 символично
отбелязахме нашия рожден ден с
GRW PWR PARTY!
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Мобилизация на ресурси и
финанси през 2020 г.

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 инвестиратдиректно в дейностите на малки женски
неправителствени организации в страната.
Подпомагаме и сътрудничеството между гражданските организации 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.
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Мобилизация на ресурси
и финанси през 2020 г.

1 057 758 лв.

мобилизирани ресурси

971 284 лв.

общ бюджет за 2020 г.
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76

87%

97 500 лв.

донори и спонсори, от които
16 нови, и привлечени със
144% повече средства
спрямо 2019 г.

са привлечени от
международни
филантропски организации
- частни фондации, женски
фондове и международни
НПО

индивидуални дарители, от
които са набрани с 345%
повече средства спрямо
2019 г.

създаден резервен фонд за
гарантиране на
устойчивостта на БФЖ дори
в ситуация на криза
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Донори и спонсори

Партньори

Медийни партньори
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