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I.Въведение и история  

Фондация „Български фонд за жените“ е създадена в обществена полза и е регистрирана по 
фирмено дело № 9453/2004 г. на Софийски градски съд. БФЖ е единствената българска 
организация, която подкрепя местни неправителствени организации (НПО), 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.  
 
Идеята за създаване на Български фонд за жените се заражда още през 2003г., която се оказа 
критична за голяма част от българските неправителствени организации (НПО), работещи по 
проблемите на равнопоставеността на половете. Затрудненията започват с преориентирането на 
редица международни донори към други региони на света и недосегаемостта на европейските 
конкурси за „женските“ НПО в страната. Тези предизвикателства окуражават група съмишленици за 
учредяването на местен фонд, който да поеме постепенно основната грижа за набиране на средства 
и тяхното разпределяне чрез програми, насочени към проблемите на жените и девойките. 
Процесът се активира от желанието за подкрепа, заявено от Глобалния фонд за жените (САЩ) на 
среща в Киев през 2003 г., където е споделен опит от страна на новосформираните европейски 
фондове – Украински женски фонд, Словашко-чешки женски фонд, полски фонд „OSKA“, Монголски 
женски фонд, Програмата за жените на „Отворено общество“- Ню Йорк и Мама Кеш-Холандия.  
Първата крачка е направена през януари 2004 г. след като Настоятелството на Фондация „Джендър 
проект в България“ (ФДПБ) предприема необходимите стъпки по учредяването на фонда. Последва 
участие на Станимира Хаджимитова – директор на ФДПБ в Годишната среща на над 90 женски 
фонда от цял свят в Торонто – Канада. През септември 2004 г. БФЖ е регистриран, а на 19 октомври 
се състои официалното публично представяне на фонда.   
  
 
 
 
 
 



 

 

 
  

II. Мисия, визия, цели   

Мисията на БФЖ е да мобилизира местни, регионални и международни ресурси, за да 
развие женското движение в България и да създаде ново виждане за филантропията като 
инструмент за позитивна и дългосрочна социална промяна. БФЖ подпомага 
местни неправителствени организации, работещи по въпросите на пола, и овластява момичетата и 
жените като ги прави част от своята мрежа и им дава възможност да бъдат активни участници и 
движещи сили на социалната промяна.   
 
Визията на организацията 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.  
 
Целите на Български фонд за жените са:  
Да набира средства и подкрепя на национално ниво НПО, представляващи различни групи жени и 
момичета, които работят за повишаване на обществената чувствителност по проблемите на 
равнопоставеността и осъществяват мониторинг на институциите по отношение на изпълнение на 
приети нормативни актове и политики, свързани с равнопоставеността на половете.   
Да спомага за изграждането на техния капацитет и за подобряване качеството на работата им; да 
повишава нивото на знанията и уменията им за мобилизиране на ресурси на местно ниво и 
допринася за тяхното устойчиво развитие.   
Да подпомага развитието на дарителството като инструмент за социална промяна и увеличаване на 
социалната справедливост; да съдейства за създаването на общност от дарители, които инвестират 
в равнопоставеността и човешките права. Да допринася за развитието на гражданското общество в 
България, като предпоставка за необратимост на демократичния процес.   
 
Дейности    
За постигане на целите си Български фонд за жените осъществява следните дейности:   
Набира средства от български и чуждестранни физически лица; международни организации, 
подкрепящи развитието; фондации; бизнес организации и държавни институции, които споделят 
целите на Фонда;   
Финансира инициативи и проекти на НПО, които работят в една или повече сфери, свързани с 
равнопоставеността и недискриминацията като: осигуряване на икономическа независимост на 
жените и намаляване на бедността и безработицата; окуражаване на жените за по-активно участие 
в обществено-политическия живот на страната и за заемане на ръководни постове; стимулиране на 
младежко лидерство за утвърждаване ценностите на равнопоставеност и недискриминация; 
подкрепа за социално включване на жени от малцинства (лесбийки, секс работнички, жени от 
етнически или религиозни малцинства, бежанки, жени с увреждания) и трансджендър хора; 
преодоляване на всички форми на насилие, дискриминация и неравнопоставеност на основа пол и 
проявления на пола.   
Осигурява техническа помощ и обучения на финансираните организации за изграждане на техния 
капацитет за мобилизиране на ресурси на местно ниво.   
Участва в международни мрежи на сродни организации, изградени на членски принцип.   
  



 

 

Работи с индивидуални, корпоративни и институционални дарители за повишаване на тяхната 
чувствителност по въпроси, свързани със социалната справедливост и равнопоставеността на 
жените.  Изгражда филантропски партньорства с лица и организации, които утвърждават 
равнопоставеността и опазването на човешките права.  
 
 

III. Отчет на дейностите за 2018 г.  

 
1. Януари  

- Мирна демонстрация в подкрепа на ратификацията на Истанбулската конвенция  
По повод разгорещените дебати и кампанията срещу ратифицирането на Конвенцията на Съвета на 
Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Истанбулската 
конвенция),  група неправителствени организации и експерти в областта на равнопоставеността на 
половете, домашното насилие и закрилата на децата (сред които Български фонд за жените, 
Български център за джендър изследвания, фондация „Асоциация Анимус“, фондация „П.У.Л.С“, , 
Национална мрежа за децата, Алианс за защита от насилие, основано на пола, фондация „Джендър 
образование, изследвания и технологии”, One Billion Rising – Bulgaria и др.), заедно с БФЖ, 
организираха мирна демонстрация за ратифициране на Конвенцията и за предприемане на мерки 
за справяне с насилието над жени и домашното насилие на 11-и януари 2018 г. от 11.00 часа пред 
Народно събрание.  
 
- Обявяване на резултатите от конкурса на БФЖ за проекти срещу насилието над жени и момичета 
За участие в него бяха допуснати 46 проекта от организации от 20 града и 3 села в България: 
Благоевград, Бургас, Велико Търново, Добрич, Казанлък, Карлово, Кърджали, Малко Търново, Нови 
пазар, Пазарджик, Перник, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Смолян, София, Стара Загора, 
Търговище, Шумен, с. Душанци, с. Куртово, с. Трудовец. 
Одобрени бяха 9 проекта на общата стойност на финансирането е 21 942 лв, които за първи път в 
историята на БФЖ бяха изцяло осигурени от индивидуални дарители. 8000 лв. бяха дарени по 
време на благотворителни куиз и търг, проведени от Британско посолство в София. А близо 15 000 
лв. бяха набрани от три българки, живеещи в Ню Йорк, които участваха благотворително в 14-тото 
издание на SHAPE Women’s Half Marathon през 2017 година. 
 
 

2. Февруари  
- БФЖ откри конкурс за участнички във “Feminist Boot Camp” 2 
Лагерът “Feminist Boot Camp” е интензивен 5-дневен семинар, в който участничките имат 
възможност да придобият знания по теми като: феминистки и джендър теории и течения,  история 
на женското движение в България, съвременни проблеми пред жените, равнопоставеност на 
половете и човешки права, както и да се запознаят с най-добрите експерти, активисти и 
преподаватели в тези сфери и специални гости. Освен знания, лагерът цели да изгради и развие 
умения в участничките да създават и работят по проекти и кампании, свързани с правата на жените. 
Фокус на лагера е, по време на провеждането му, в среда на сигурност и доверие, участничките да 
се запознаят една с друга, да обменят опит и идеи, да установят приятелски и партньорски 
отношения и да разработят идея за проект, свързан с овластяване на жените и постигане на 
равнопоставеност на половете, който БФЖ ще подкрепи експертно и финансово. 



 

 

След приключване на лагера, участничките, самостоятелно или в екип, ще имат възможност да 
кандидатстват за финансова подкрепа на своите идеи, разработени в цялостен проект, в размер до 
2 000 лева, осигурени от БФЖ. 
 
- БФЖ се включи в отворено писмо до Президента по повод на Истанбулската конвенция 
По повод позицията му по отношение на ратифицирането на Истанблуската конвенция, 45 
организации, между които и БФЖ, изпратиха отворено писмо до президента. 
 

3. Март   
- БФЖ обяви конкурс за финансиране на инициативи в подкрепа на Истанбулската конвенция 
В навечерието на 8 март, Международния ден на жените, в отговор на безпрецедентните атаки към 
Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие 
(Истанбулската конвенция) и предвид необходимостта от предприемане на целенасочени действия 
от всички държавни институции за изкореняване на насилието над жени и момичета и домашното 
насилие (едно от които е ратификация на документа), БФЖ откри конкурс за финансиране на 
инициативи в подкрепа на Истанбулската конвенция. Максималната сума за подкрепа на проектна 
идея е 1500 (хиляда и петстотин) лева. 
За участие бяха допуснати всички 22 организации от 15 населени места (Пловдив, Велико Търново, 
Смолян, София, Харманли, Казанлък, Стара Загора, Сандански, с. Душанци, Ловеч, Антоново, 
Карлово, Кърджали, Кресна, Враца), подали документи. От тях бяха одобрени 9 проекта. 
 
- С три събития отбеляза Международния ден за правата на жените БФЖ   
Български фонд за жените отбеляза 8 март, Международния ден за правата на жените, с три 
поредни събития, посветени на темата за постигане на равнопоставеност на половете в България. 
Целта на инициативите беше да повдигне разговор за специфичните проблеми, които все още 
пряко засягат жените и момичетата и да насочи вниманието на обществото към възможните 
решения.  
 - Шествие за правата на жените, 8 март 
 - Форум за правата на жените, 9 март   
 - Работилница за правата на жените, 9-10 март 
 

4. Април  
- Нови проект на БФЖ „Усещане за град“ 
Как се чувстват жените в публичното пространство и какви са пречките пред пълноценното им 
социално включване ще изследват жителите на Пловдив в новия проект на Български фонд за 
жените „Усещане за град: приобщаващ, безопасен и устойчив Пловдив“, част от програмата на 
Пловдив –  Европейска столица на културата 2019. Той предизвиква досегашното разбиране за 
градоустройството и публичната среда като джендър неутрални и настоява за нов, социално 
сензитивен подход към градското планиране. За да бъде постигнато високо качество на живот в 
града, е нужно всички хора – жени и мъже от различни възрастови групи, етнос, социален статус и 
пр., да имат правото да се чувстват свободно, безопасно и комфортно в публичното пространство. 
На 31 май и 1 юни 2018 г. граждански активисти, местни лидери, джендър експерти, архитекти, 
експерти по градско планиране, представители на местната власт и др. бяха обучени в метода на 
провеждане на изследователските разходки, за да се насърчи едно по-добро, взаимно разбиране 
за опита на жените, мъжете и уязвимите групи в публичните градски пространства, за гражданското 
участие като инструмент за трансформация, както и за солидарността и общите действия като 
ефективна форма за натиск и постигане на промяна. 



 

 

 
- Нов проект на БФЖ „Шанс за невидимите супер-майки“ 
Майки, които отглеждат децата си сами, в риск от бедност и преживели насилие, ще получат нова 
професия и по-сигурно бъдеще за тях и за децата им, благодарение на новата програма на 
Български фонд за жените – „Шанс за невидимите супер-майки“ осъществен в партньорство с 
Експресбанк. Първият етап на инициативата включва обучение на пет самотни майки и се 
осъществява с финансовата подкрепа на  Експресбанк и в партньорство с два от кризисните 
центрове за жертви на насилие в страната – на фондация „П.У.Л.С.“ в Перник и на фондация 
„Асоциация Анимус“ в София. 
Жените, които ще получат шанс за гъвкаво работно време и професия, която харесват, са на възраст 
между 17 и 44 години, а техните деца – между 6 месеца и 4 години. Освен че ще бъдат покрити 
разходите на избран от тях курс за придобиване или повишаване на професионалната 
квалификация, те ще получат и кариерна консултация, психологическа подкрепа, грижа за техните 
деца, в периода на провеждане на курса, и помощ при намирането на работа. 
 
-Второ издание на кампанията „Рано ми е“ на БФЖ 
Млади момичета и момчета от 12 населени места в България се включиха във второто издание на 
националната кампания „Рано ми е“, организирана от Български фонд за жените по повод 26 
април– Международния ден на момичетата в ИКТ, в партньорство с младежките клубове към 
организациите „Голям брат, голяма сестра – България“, сдружение „ГЛОУ“, НЧ „Умение 2003“, 
сдружение „Екомисия 21 век“, фондация „П.У.Л.С“, Младежки и граждански инициативи в Розовата 
долина и сдружение „Социална лаборатория“. 
Разнообразните събития, организирани от младежите, се проведоха в един ден, 26 април, в 
Пловдив, Ловеч, Стара Загора, Перник, Каварна, Ямбол, и по-малките населени места Тунджа, 
Стралджа, Болярово, Клисура, Розино и Кърнаре, с цел да привлекат вниманието на децата и 
техните родители към рисковете и насилието в онлайн пространството. С това БФЖ надгради 
миналогодишната кампания, насочена към превенция на ранните бременности и бракове, и 
алармира за спешната нужда от въвеждане на здравно и сексуално образование в учебната 
програма, преодоляване на стереотипите и насилието, основани на пола, и повишаване на 
дигиталната компетентност на подрастващите.  
  
- Екипът на БФЖ оцени и избра участничките в лагера “Feminist Boot Camp” 2 
Селектирани бяха 10 кандидатки, оценени според тяхната мотивация, професионален и 
академичен опит, желание за развитие и потенциал за разработване и изпълнение на проекти, 
свързани с правата на жените, принос с участието им в семинара. 
 

5. Май   
-Градски експедиции в Пловдив  
Екипът на БФЖ пое на градска експедиция в Пловдив, за да разбере кой как живее в града, какви са 
усещанията му в градските пространства, как се чувстват мъжете и жените, младите и възрастните, 
родителите и децата по улиците, подлезите, площадите. На 2 и 3 юни се проведоха така наречените 
„изследователски разходки“ в кварталите Тракия и Прослав, целящи да проучат всекидневните 
преживявания на хората в града, да ги накарат да погледнат на градските пространства през по-
различна перспектива, да идентифицират проблемни зони и възможни решения за облагородяване 
на публичните места. Проведоха се общо 4 разходки, като поради спецификата на метода 2 от тях 
бяха отворени само за жени и другите 2 – за всички. 
  



 

 

-Мултимедиен наръчник подпомага стартиращи предприемачки 
Мултимедийният наръчник, озаглавен  „Дневникът на предприемача”, беше създаден в помощ на 
жени – стартиращи предприемачки и е достъпен безплатно. Той е разработен по проект 
„WentPower”  – Женското предприемачество е сила за независимост“ на фондация „Генерация“, 
подкрепен от Български фонд за жените. 
Наръчникът съдържа практическа информация за стартирането на бизнес,  стъпки от оформянето 
на идеята до първата продажба, в удобен електронен формат е, допълнителни материали и 
упражнения, препратки към важни сайтове и документи. Подробно разписаните в него насоки за 
планиране на дейностите по регистрация и реализиране на бизнес  дават възможност на всички 
нуждаещи се да реализират идеите си по-най-добрия и ефективен начин. Въведените в наръчника 
активни линкове допринасят за лесното му използване. Наръчникът беше естествено продължение 
на работата на фондация „Генерация“ за овластяване на млади жени и окуражаването им да бъдат 
предприемачки. Програмата на „WENTPower” предоставя безплатни обучения, консултации и 
достъп до финансиране на жени и момичета. 
 

6. Юни   
- БФЖ с участие във форума „Многообразието работи“ 
Многообразието работи е съвместна инициатива на Фондация „Институт Отворено общество – 
София“ чрез Програма „Мост към бизнеса“, Български фонд за жените, Фондация GLAS с 
Платформата WorkItOut, Фондация „Заслушай се“ и Фондация „Сошъл Фючър“ с Платформата 
JAMBA.  
По време на форума бяха представени данни от изследвания на Институт Отворено общество – 
София и Световната банка за това как обществото приема различията и различните. Боян Захариев, 
програмен директор в ИОО-С, представи данни за социално-емоционалните умения на ромите и 
очакванията на по-високообразованите от тях към работата. Специални гости на събитието бяха 
професор Катлийн Ууд от университета Gallaudet, Вашингтон, САЩ и Ириса Маколи, студент от 
същия университет – единствената по рода си образователна институция в света за хора с увреден 
слух. Ириса Маколи говори за овластяването на глухите чрез образование. Гости на 
„Многообразието работи“ бяха още Н.Пр. Беа тен Тъшер, посланик на Кралство Нидерландия в 
България, Антъни Томпсън, постоянен представител на Световната банка за България, 
представители на бизнеса и на неправителствения сектор в България. 
 
- БФЖ обяви конкурс за подкрепа на проекти за овластяване на момичета и млади жени 
Български фонд за жените (БФЖ), с подкрепата на Global Fund for Women, обявява конкурс за 
финансиране на проекти, фокусирани върху овластяване на момичета и млади жени. Бюджетът на 
конкурса е 30 000 лева, а размерът на максималното финансиране, което една организация може 
да получи, е до 3 000 лева (три хиляди лева). 
 

7. Юли  
- БФЖ обяви резултатите от конкурса за награди за идейни проекти към Feminist Boot Camp 2 
Получени бяха четири проекта със следните резултати: 
1.Клуб „Не си сама“, Деница Стефанова– Клуб по взаимопомощ на жени, които в момента са жертва 
на домашно насилие или които вече са се измъкнали от капана, но искат да помогнат и предадат 
опита си. – одобрен 
2.Лятна рокля, Диляна Симеонова– Идеята на проекта е да покаже разновидността и красотата на 
женските тела, като облече момичета с различни форми, не винаги считани за перфектните, в летни 
ролки с по-различен дизайн. – неодобрен 



 

 

3.Избягай от дома на ужасите – ескейп стая за социална промяна, Кристина Сантана– 
Социаленексперимент, който цели да разкрие мащаба напроблема с домашното насилие над жени 
вБългария, като повиши общественатачувствителност и ангажираност. Участници влизат в 
адаптирана“ескейп” стая, която пресъздава реалниситуации и усещания, базирани по 
реалниистории на жертви на насилие.– одобрен 
4.Vagina Matters: сексуално образование за момичета, Рая Раева– Проектът цели създаването на 
кратка информационна книжка с работно заглавие Vagina Matters, която по интерактивен и 
интригуващ начин ще предлага полезна информация, касаеща сексуалното здраве на момичетата 
между 12 и 19 годишна възраст.– одобрен.  
 
- БФЖ обяви резултатите от конкурса за подкрепа на проекти за овластяване на момичета и 
млади жени 
Одобрени бяха 11 инициативи, които бяха изпълнени в 9 населени места. 
В конкурса бяха получени кандидатурите на 42 организации от 28 населени места, а проектите бяха 
разгледани на два етапа: 1) съответствие на проектите с административните изисквания и целите 
на конкурса и 2) оценка по специфични критерии. До втори етап на оценка бяха допуснати 20 
проекта, разглеждани от външни експерти и представител на БФЖ по редица критерии, сред които: 
необходимост от изпълнение на проекта, реалистичност на заложените цели и очакваните 
резултати, както и на бюджета, устойчивост и т.н.  
Журито по оценка на проектите на втория етап беше в следния състав: 
Мая Гуевска – експерт „Грантове и проекти“, БФЖ 
Мая Клевцова – ръководител ‘Комуникации’,  Експресбанк 
Мери Шахин – докторант по инфекциозни болести в Imperial College London 
Полина Видас – маркетинг специалист с 15 години опит; редактор в онлайн културното списание 
Свободно Поетическо Общество 
 
     9. Септември    
-БФЖ издаде Наръчник в помощ на учителя по темата “домашно насилие” 
Български фонд за жените и  екип от експерти в сферата на образованието, правото, психологията 
и проблемите на половото неравенство създадоха Наръчник и практически упражнения в помощ 
на учители и ученици за работа по темата „домашно насилие”. Наръчникът е озаглавен 
„Превенция на домашното насилие” и е създаден по проект „Повишаване чувствителността на 
подрастващите по проблема „домашно насилие“ и повишаване на капацитета на представители 
на образователната система за работа по темата чрез програма и наръчник за превенция и защита 
в учебните заведения“, финансиран от Министерството на правосъдието. 

Наръчникът представлява преработен и подобрен вариант на миналогодишното издание, в който 
са взети предвид коментарите, предложенията и препоръките на експертите и на представителите 
на образователната общност след проведени срещи с над 80 учители в страната през 2017 г. 

 
10. Октомври  

- БФЖ представи Наръчник срещу домашното насилие в Карлово  
Български фонд за жените представи своя Наръчник и практически упражнения в помощ на учители 
и ученици за работа по темата „домашно насилие” пред над 30 педагози, социални работници, 
лекари, родители, представители на неправителствени организации и медии в Карлово на 26 
октомври 2018 г. Наръчникът е резултат от работата на екип от експерти в сферата на 



 

 

образованието, правото, психологията и проблемите на половото неравенство по проект 
„Повишаване чувствителността на подрастващите по проблема „домашно насилие“ и повишаване 
на капацитета на представители на образователната система за работа по темата чрез програма и 
наръчник за превенция и защита в учебните заведения“, финансиран от Министерството на 
правосъдието.  
Хартиеното и електронното издания на Наръчника и практически упражнения в помощ на учители 
и ученици се разпространяват напълно безплатно. Електронната версия може да бъде свалена от 
интернет страницата на БФЖ. 
 

11. Ноември  
- БФЖ и още 11 организации с кампания #НовитеБудител(к)и: Предай нататък в 7 града 
Кампанията #НовитеБудител(к)и: Предай нататък се осъществява от Български фонд за жените, в 
партньорство с още единадесет организации в седем града в страната, благодарение на подкрепата 
на Civitates – инициатива за филантропия, демокрация и солидарност в Европа. Целта на серията от 
събития между 31 октомври и 2 ноември е да популяризира човешките права и демократичните 
ценности, да информира обществеността за активната работа на неправителствените организации 
за постигане на положителни промени в различни обществени сфери и да алармира за свиващото 
се пространство и новите предизвикателства пред гражданския сектор. 
С разнообразни инициативи в Карлово, Ловеч, Пловдив, Смолян, Хисар, Ямбол и София беше 
популяризирана работата и на останалите организации-партньори в инициативата – Клуб на жените 
„Родопчанка“ (Смолян), Институт за изследвания на мира (Пловдив), фондация „Джендър 
алтернативи“ (Пловдив), Младежка ЛГБТ организация „Действие“ (София), читалище „Умение“ 
(Ямбол), СНЦ „Младежки и граждански инициативи в Розовата долина“ (Карлово), сдружение 
„Екомисия 21“ (Ловеч), асоциация „Голям брат, голяма сестра“ (Пловдив). Сред партньорите са 
също така фондация „БлуЛинк“ (София), която помага историите за добри граждански каузи да 
стигнат до повече хора, медията „Клуб Зет“, която изготвя журналистически разследвания за 
причините и произхода на атаката срещу демократичните европейски ценности, и фондация 
„Медийна демокрация“ (София), която анализира публичния образ на гражданския сектор в 
страната, като отправя поглед както към налагането на устойчиви визии след 1989 г., така и към 
актуалните медийни политики. 
Заключителното събитие се проведе в София на 2 ноември 2018 г. (петък), където на кръгла маса, 
озаглавена „Гласове под обсада“, бяха дискутирани опитите за заглушаване на гласовете на 
демократичното гражданско общество, атаките срещу правата на жените, хората с увреждания и 
малцинствата, независимото светско образование, свободата на словото, социалната 
справедливост и опазването на природата, както и какви са последващите ходовете за отстояване 
и разширяване на гражданското пространство. 
 
- Протест срещу насилието над жени 
На 26 ноември 2018 г. от 18:00 часа на пл. „Орлов мост“, БФЖ организира протест срещу насилието 
на жени, с цел не  просто да бъде показана солидарност със семействата на 28-те жени, убити от 
ръката на техен бивш или настоящ съпруг/ партньор (според медийни публикации), но и за да бъде 
потърсен отговор от правителството поискано предприемането на по-мащабни мерки за справяне 
с насилието над жени и домашното насилие.  
 
 
 
 



 

 

 
12. Декември  

-Български фонд за жените с награда „Човек на годината“ 2018 
Български фонд за жените беше награден с второто най-високо отличие на тазгодишните 
правозащитни награди „Човек на годината 2018„, организирани от Български хелзинкски комитет. 
Наградата беше присъдена на Фонда за дейността му през годината за защита правата на жените, 
борбата с насилието, основано на пола и усилията му в полза на по-бързото постигане на 
равнопоставеност на половете в България. БФЖ си поделя втората награда с Клуб „Не си сама“ – 
клуб за взаимопомощ на жени, преживели насилие, създаден след едноименната кампания „#Не 
си сама – Заедно срещу насилието“ и с подкрепата на Фонда. 
Български фонд за жените беше отличен за постоянството и компетентността в работата си за 
преодоляване на домашното насилие и насилието над жени, за усилията по информиране на 
българското обществото за мащабите на проблема и последиците от него, както и за 
застъпническата си дейност за ратифициране на Истанбулската конвенция – фундаментален 
документ, съдържащ всеобхватни мерки за справяне с насилието над жени. През годината Фондът 
организира множество събития, проведе различни кампании и конкурси, изпълни успешно редица 
проекти, сред които „Протест срещу насилието над жени„, дарителската кампания „Шанс за 
невидимите супер-майки“, „#НовитеБудител(к)и: Предай нататък„, Наръчник в помощ на учителя 
по темата “домашно насилие”, „Усещане за град“ и т.н..  
  
- БФЖ обяви конкурс за подкрепа на феминистки проекти 
Конкурсът беше обявен в подкрепа на мисията и визията на Български фонд за жените за развитие 
на феминистко движение в страната и за общество, в което няма насилие, дискриминация и 
неравенства, и в което всяко момиче или жена има условия да разгърне своя потенциал в най-пълна 
степен, разполага с равни възможности и достъп до ресурси, качествено образование и услуги, и 
прави информирани избори относно своя личен и професионален живот и собственото си тяло. 
Конкурсът е с общ бюджет от 30 000 лева. Размерът на максималното финансиране, което една 
организация може да получи, е до 3 000 лева (три хиляди лева). 
  

  
  

Изготвил отчета: Надежда Дерменджиева,  
  

Изпълнителен директор  
БФЖ  
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