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Български фонд за жените (БФЖ) е единствената българска фондация, която 
подкрепя активисти, неформални колективи и граждански организации, работещи 
за овластяването на жените и момичетата и постигането на равнопоставеност във 
всички сфери на живота.

Нашата визия е всички жени и момичета да живеят в справедлив и равноправен 
свят, в който изборите им са зачетени, а гласовете им – чути.

Нашата мисия е да изграждаме и развиваме движението за правата на жените в 
България чрез мобилизиране на ресурси на национално и международно ниво.

За да сбъднем тази мечта, се основаваме на нашите ценности: солидарност, грижа 
за себе си и другите, многообразие, отчетност, смелост, отзивчивост и 
отпразнуване на всеки успех. 

Наши партньори в това начинание са феминистки организации, колективи и 
активисти, които оспорват статуквото и работят за системна промяна за жените, 
момичетата и всички маргинализирани общности.

СТАНИМИРА
ХАДЖИМИТОВА

ДЕНИЦА
ЛЮНЧЕВА

ВАНЯ
КАРАГАНЕВА

За нас
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Нашият екип



Когато погледнем назад към 2021 г., си даваме сметка, че това беше една от най- 
трудните години – както за нас в БФЖ, така и, предполагаме, за всички останали.
12 месеца, изпълнени с редица глобални и местни преплитащи се 
предизвикателства – пандемията от COVID-19, невиждана криза на психичното 
здраве, свързана с травма, несигурност, загуба и скръб, ескалиращ брой случаи на 
домашно насилие и насилие, основано на пола, задълбочаващи се политически и 
икономически проблеми, изменения в климата, увеличаване на бедността и 
социалните неравенства, атаки срещу демокрацията и основните права на човека, 
ограничаване на пространството за гражданското общество и много други. 

В тези трудни времена осъзнахме, че не само е наша отговорност да продължим да 
бъдем доверен донор на движението за равнопоставеност и права на жените, 
надежден, отговорен и гъвкав партньор, който изгражда капацитет на всички 
активисти за правата на човека, колективи и граждански организации в България, 
но и наш дълг. 

През 2021 г. застанахме непоколебимо до онези, които се борят за правата на най- 
маргинализираните общности в страната и работят по някои от най-оспорваните 
теми като защита правата на жените и ЛГБТИ+ правата, овластяване на жени и 
момичета от етнически малцинства, бежанци и жени мигранти, феминизъм, ЛГБТИ+ 
въпроси, преодоляване на бедността и социалните неравенства, равнопоставеност
и климатична справедливост, подкрепа на самотни майки и много други.

През годината дадохме 134 безвъзмездни гранта на 110 партньори в 41 
населени места на обща стойност над 700 000 лева. Инвестирахме в изграждане 
на капацитет и повишаване на организационната и финансова устойчивост на 
нашите партньори. Предложихме онлайн и присъствени безопасни пространства за 
стратегически срещи и обмен на знания, организирахме обучения и уебинари, 
свързани с правата на жените и развитието на специфични умения, създадохме 
възможности за работа в мрежа и за застъпничество, увеличихме видимостта на 
нашите партньори и споделяхме техните успешни истории в нашите медийни 
канали. Направихме всичко възможно, за да обединяваме гражданския сектор в 
България.

Докато се ориентирахме между непредсказуемата и постоянно променяща се среда 
и подкрепяхме нашите партньори по най-добрия възможен начин, успяхме също да 
наберем почти 2 000 000 лева, като увеличихме общия си годишен бюджет два 
пъти в сравнение с 2020 г. Дължим успеха си на нашата увереност, че именно ние, 
нашите партньори, които подкрепяме финансово, и всички маргинализирани 
общности, сме тези, които движат социалната промяна, и вярваме, че по-добро 
бъдеще е възможно за всички.
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Въведение



Това е особено вярно, когато работата ни е добре финансирана. И защото вярваме 
в силата на многогодишната административна и организационна подкрепа, сме 
щастливи, че 2021 г. беше втората поредна година, в която подкрепихме 7 нови 
организации с финансиране в общ размер от 218 000 лева. Всички те работят по 
въпроси като преодоляване на насилието, основано на пола и домашното насилие, 
овластяване на ЛГБТИ+ хората, насърчаване на правата на секс работничките в
България и борбата за сексуални и репродуктивни права. През 2021 г. 
предоставихме продължаваща административна и организационна подкрепа на 
още 5 организации, които започнахме да подкрепяме през 2020 г. 

През пролетта и лятото на 2021 г. проведохме първото по рода си изследване за 
нуждите на нашите партньори, работещи за правата на жените, момичетата и 
уязвимите групи и равенството между половете. Изчерпателното ни проучване 
разкри значителни пречки пред изграждането на по-свързани и политически 
овластени феминистки коалиции, но също така ни помогна да определим къде 
Фондът би могъл да концентрира бъдещите си усилия.

2021 г. беше и годината, в която стартирахме програма за равнопоставеност и 
климатична справедливост – защото знаем, че жените и маргинализираните 
общности са отново тези, които са най-засегнати от промените в климата. Сред 
другите ни успехи са програмата ни за психично здраве, предоставяща безплатни 
психотерапевтични сесии на хора, понасящи тежестта на пандемията от COVID-19, 
която все още бушува в страната ни. Също така, продължихме нашите програми за 
овластяване на момичета и млади жени, за изграждане и организиране на 
общности, отговаряйки на свиващото се пространство за гражданското общество в 
България.

И накрая, когато плувате в бурни води, когато контекстът е динамичен и несигурен, 
понякога имате нужда от котва, която да ви държи на земята, и да се фокусирате 
върху вашата стратегическа работа. За нас тази котва е нашата Теория на 
промяната – дълго и трудно, но много удовлетворяващо пътуване, което 
завършихме през 2021 г. Сега знаем, че сме на прав път. Ние имаме своите 
ценности, които да ни ръководят по пътя. Имаме нашите партньори, които 
продължават да ни вдъхновяват и да ни дават надежда, че социалната промяна и 
справедливостта са възможни. Имаме и всички вас – нашите съмишленици и 
приятели!

Поглеждаме назад към 2021 г. и си казваме – успяхме. Борихме се, оцеляхме и 
никога не се отказахме. Сега гледаме напред. Насладете се на следващите 
страници, пълни с думи и числа, които разказват много специална история. И не 
забравяйте да четете между редовете.

Надежда Дерменджиева,
Изпълнителен директор на БФЖ

06



1 202 570
лева общ бюджет

95%
ръст
на
бюджета

37 
донори 
(21 нови)

134
директни 
гранта

110
партньори

698 629
лева разпределени
в директни
грантове

207 351
преки
бенефициенти 

1 327 000
индиректни
бенифициенти

2021 в цифри
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3 
национални
информационни
кампании

2 млн.
достигнати хора

3 284
абонати за
бюлетина ни

51 084 
уникални посетители
на уебсайта ни

81
публикации на
сайта на БФЖ



Отпускането на безвъзмездни средства и изграждането на капацитет от страна на 
БФЖ се ръководи от убеждението, че правилният вид подкрепа за колективните 
действия на жените, момичетата, ЛГБТИ+ хората и защитниците на правата на 
човека ще доведе до дълбоки социални, политически, културни, икономически и 
екологични промени – спешно необходими за справедлив и равноправен свят.

БФЖ допринася за изграждането на социални движения и им помага да бъдат по- 
свързани, координирани и ефективни. Активистите, защитниците на човешките 
права и организациите, които подкрепяме, си представят, създават и 
трансформират системи и общности, за да изградят по-добър свят и да се 
противопоставят на свиващото се пространство за гражданското общество.

БФЖ подкрепя нерегистрирани групи, както и нововъзникващи и утвърдени 
организации чрез предоставяне на финансови средства, организационно укрепване 
и възможности за работа в мрежа с цел насърчаване на правата на жените и 
правата на човека, борба за социална и климатична справедливост и постигане на 
равенство между половете. Партньорите, които подкрепяме, се ръководят 
предимно от жени и работят по оспорвани и недостатъчно разглеждани въпроси, 
включително първопричините за бедността и неравенството.

Програмите ни се основават на редовни оценки и анализи на техните нужди и 
предоставят финансиране, което е бързо, гъвкаво, достъпно и адаптирано спрямо 
различните нужди и контексти, в които работят движенията и организациите. 
Голяма част нашето финансиране се осъществява по линия на седем тематични 
портфолиа – Укрепване на социални движения, Невидими проблеми и общности, 
Свобода от насилие, основано на пола, ЛГБТИ+ справедливост, Климатична 
справедливост, Овластяване на момичета и млади жени, Маргинализирани теми.

Финансирането по Програмата "Отворени възможности" е достъпно целогодишно, 
за да отговори на нововъзникнали възможности за застъпничество, кризи и 
проблеми със сигурността, възможности за засилване на видимостта на 
посланията, проблемите и опита, свързани с правата на жените и човека. 

Дълбоко вярваме, че многогодишната административна и организационна подкрепа 
(т.нар. core funding) е от решаващо значение за осигуряването на устойчивостта и
стабилността на неформалните колективи и гражданските организации, които 
подкрепяме.
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Финансова подкрепа на
граждански организации и
изграждане на капацитет 



Ето защо се стремим да увеличим нашата подкрепа за покриване на 
административни и организационни разходи, за да им предоставим гъвкаво и по- 
дългосрочно финансиране, позволявайки им да планират стратегически, да 
реагират на нови ситуации и да определят сами своите приоритети за работа.

Всички наши партньори получават организационна подкрепа и подкрепа, свързана 
с изграждането на капацитет, за да усъвършенстват своите умения и знания и да 
разширят своите мрежи. Тази подкрепа гарантира, че са по-добре подготвени да 
постигнат своите цели, да изпълняват своята мисия и да предизвикат промените, 
които искат да видят в света. 

Стремим се да действаме бързо и процедурите ни за кандидатстване и отчитане са 
едновременно стриктни и достъпни, като по този начин гарантираме, че 
нововъзникващите групи могат да се възползват от силно необходимото 
финансиране. Подобна гъвкавост е от решаващо значение за това 
продемократичните движения, свързани с феминизма и правата на човека, да 
могат да противодействат на съпротивата на статуквото, с която се сблъскват.
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Тематични  области

 
27%

 
24%

 
15%

 
13%

 
7%

 
7%

 
7%

Маргинализирани
 теми

Укрепване на
 социални
движения

ЛГБТИ+ 
справедливост

 

Климатична
справедливост

Овластяване на момичета
и млади жени

Насилие, основано на
пола

Невидими проблеми
и общности
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Тематични  области

Вид финансова подкрепа



12

30%
от средствата са предназначени за многогодишна
оперативна подкрепа, която да позволи на
гражданските организации да планират и да бъдат
гъвкави

16%
от средствата са разпределени към новоучредени
организации (регистрирани преди по-малко от три
години), които други донори биха могли да сметнат за
рискови

28%
от средствата са разпределени към активисти и
колективи, които не са регистрирани като НПО, което
би могло да представлява препятствие пред работата
им по техните каузи

40%
от средствата са разпределени към партньори, които
БФЖ подкрепя за първи път

52%
от средствата са разпределени към организации извън
столицата, където възможностите за финансиране
често са ограничени 



Столица
46%

Регионален център
34%

Малък град
12%

Село
6%

Извън БГ
2%

Регистрирани НПО
56%

Нерегистрирани колективи и активисти
28%

Новорегистрирани НПО
16%

Статут

Местоположение
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Инвестициите в развитието и гражданското участие на жените и момичетата са 
предпоставка за постигане на по-голяма обществена осведоменост и разбиране 
относно въпросите, свързани с пола. Глобални инициативи и политически рамки 
като Пекинската платформа за действие и Целите за устойчиво развитие до 
2030 г. проправят пътя към равенството между половете, включително към 
конкретни мерки за постигането му: увеличаване на политическото участие на 
жените, борба с насилието и дискриминацията, основани на пола, гарантиране на 
сексуалните и репродуктивни права на жените и др.

Горди сме да си сътрудничим с нашите партньори, които работят неуморно, за да 
отговорят на нуждите на своите общности – от етнически малцинства и хора, 
преживели насилие, основано на пола, до хора с увреждания или тези, живеещи в 
селските райони. Те работят за промяна на законите и политиките, за да защитят 
техните права. На следващите страници споделяме обобщение на нашите успехи, 
заедно с и благодарение на упоритите и последователни усилия на нашата 
общност.
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Въздействие от програмите ни



През 2021 г. БФЖ обяви второ издание на Конкурсната процедура за финансиране 
на организационните и административни нужди (т. нар. core funding) на 
организации, работещи за правата на жените, чиято цел е да подобри техните 
финансова стабилност, капацитет, умения за планиране и способност за измерване 
на въздействието. Приоритизираме дългосрочно и гъвкаво финансиране и 
подкрепяме създаването и укрепването на движение от силни женски групи и 
организации, които да направят промяната възможна.

През 2021 г. подкрепихме 7 от общо 23 организации с 218 000 лева. Това е в 
продължение на пилотното издание от програмата за финансиране на 
организационните и административни нужди през 2020, когато подкрепихме 5 
организации с общата сума от 173 000 лева.

Една от подкрепените организации е Младежка ЛГБТ организация "Действие". 
Чрез своята правна програма, съфинансирана от БФЖ, юристите водят 
стратегически съдебни дела, свързани с признаване на бракове, сключени в 
чужбина, актове за раждане, издадени от други държави, дискриминация, 
инциденти от омраза и престъпления срещу ЛГБТИ+ хора. През 2021 г. безплатната 
им правна програма предостави над 120 правни консултации и заведе над 30 дела 
в национални съдилища.

Едно от делата е вече добре познатият казус Бебе Сара, за което властите в 
София отказаха да издадат акт за раждане, тъй като България не признава 
еднополовите бракове. Чрез Правната програма адв. Деница Любенова заведе 
дело, продиктувано от отказа на Столична община. На 14 декември 2021 г. Съдът 
на Европейския съюз постанови, че България трябва да издаде документи за 
самоличност на детето на еднополовата двойка, без да се изисква български акт за 
раждане.

Според Венета Лимберова, председател на "Действие", присъдата е значима както 
за цялата европейска общност, така и за България, тъй като институциите вече ще 
са длъжни да признават, а не да отричат   правата на децата на родителите от един 
и същи пол.

Порграма за подкрепа на организационните и
административни нужди на НПО
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През март 2021 г. Български фонд за жените обяви пилотното издание на 
програмата, фокусираща се върху Равнопоставеност и климатична 
справедливост. Целта й е да даде възможност за участие на активни хора и 
лидери на местните общности в опазването на планетата, преодоляването на 
климатичните промени и адресирането на социалните неравенства. Програмата 
има за цел да стимулира участието в инициативи за опазването на Земята, да 
повиши знанията за пресечните точки между равнопоставеността и климатичната 
справедливост, да включи местни общности и активисти в справянето с проблема.

Програмата се състоеше от две фази – теоретична и практическа, като в първия 
етап участниците се включиха в тридневно обучение, водено от национални и 
международни експерти. Получихме 34 кандидатури от 14 града в първата фаза, 
след което селектирахме 20 участници от цялата страна. Втората фаза започна 
след обучението, с обявяването на вътрешен конкурс за проекти, който позволи на 
участниците да разработят конкретна идея за проект и да получат финансиране от 
БФЖ, за да вдъхновят общностите си да предприемат действия и съвместно да 
реализират инициатива, фокусирана върху климатичните промени и социалните 
неравенства. БФЖ подкрепи 11 от тях и всеки проект получи индивидуално 
финансиране в размер до 1500 лв.

Равнопоставеност и климатична справедливост
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„Всичко, което научих през тези три дни е изключително
полезно. Взех си от всичко и от всеки по малко и с голямо
вълнение и вдъхновение продължавам напред“ – Стела
Недялкова, участничка в програмата.  

Рада Еленкова, Програмен директор на БФЖ и координатор на
програмата коментира: 

„Главното, което научихме е, че в страната има много активни
граждани, пълни с идеи и енергия, които работят на местно
ниво за социална промяна и климатична справедливост.
Щастливи сме, че програмата „Равнопоставеност и
климатична справедливост“ предлага възможности за
подкрепа на ключови каузи и постигане на реална промяна. Ние,
от БФЖ, сме мотивирани да продължим усилията си в тази
посока, да развием допълнително програмата и да търсим
възможности за сътрудничество с всички участници и бъдещи
активисти“.



Акценти 
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Рудозем, с. Чепинци, гр. Мадан и гр. 
Смолян – Проект „Летни лагери за 
равнопоставеност и климатична 
справедливост чрез къмпингуване в 
Родопа планина“, изпълняван от 
Валентин Кехайов

Идеята е свързана с изграждането на еко 
къмпинг за обучения на младежи относно
опазването на околната среда, 
равнопоставеността между половете, 
връзка с природата и активното 
гражданско участие. Всичко това се случи 
по забавен и информативен начин, 
докато младежите изградиха палатков 
лагер в района около с. Могила, област 
Смолян.

София, с. Ягодина, гр. Смолян – 
Проект „Равни пред климата”,
изпълняван от Вихрен Митев

Проектът цели да разрасне
съществуващата мрежа от доброволци,
обединявайки нови групи чрез
социализиращи дейности сред природата.
Той насърчава доброволчеството и
активното гражданство в страната като
движеща сила за положителна социална
промяна, защита на човешките права и
борбата с климатичните промени. 

Национален обхват – проект 
„Климатичните промени и здравето на 
жените“, изпълняван от Зорница 
Спасова

СЗО определя климатичните промени като 
най-голямата заплаха за здравето ни през 
21 в. В рамките на проекта се изготви 
информационна брошура на база обзор на 
актуални литературни източници – научни 
публикации и материали на СЗО, свързани 
с климатичните промени и половите 
неравенства. 

https://bgfundforwomen.org/wp-content/uploads/2022/02/Climate-Change-and-Womens-Health.pdf


Feminist Boot Camp е нашата водеща програма за обучение на момичета и млади 
жени между 18 и 35 г., част от стратегическия ни план за укрепване на движенията, 
водени от млади феминистки, която провеждаме успешно от 2016 г. насам.

По време на Feminist Boot Camp участничките изследват историята и теорията на 
интерсекционалния феминизъм и научават как заедно да предприемат действия за 
премахване на сексизма в нашето общество. Сесиите са комбинация от 
вдъхновение, задълбочено изучаване на теория, умения за мобилизиране, работа в 
мрежа и колективна грижа, както и разглеждане на конкретни кампании. Като част 
от програмата организираме вътрешен конкурс за идейни проекти и всяка година 
подкрепяме най-креативните и смели от тях.

Програма за укрепване на движенията, водени от
млади феминистки

18Екипът на БФЖ и участничките във Feminist Boot Camp 2021



През 2021 г. БФЖ финансира проекта Голяма работа, подчертаващ проблемите, с 
които жените се сблъскват докато поддържат баланса между професионалния и 
личния си живот. Темата е още по-актуална в сегашната ситуация, в която 
задължителната работа е централна тема на публичния дискурс и в която грижите 
и неплатеният женски труд отново се доказаха като нещата, които поддържат 
целостта на обществото. По-късно същата година Голяма работа беше един от 20- 
те подгласници за Young Feminist Award на NGO CSW NY (NGO Committee on the 
Status of Women, New York) и Women Have Wings. Проектът беше селектиран сред 
900 кандидатури.

Акценти
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Онлайн феминистката медия 
Вечерница - място изцяло 
предназначено за феминизъм, е сред 
другите проекти, които подкрепихме. 
Целта му е да предостави платформа 
на различни феминистки гледни точки 
и да усили гласовете на уязвими и 
маргинализирани групи.

Подкастът Femme Forte представя 
историите на 8 вдъхновяващи жени, 
които разрушават табута, докато се 
борят с половите стереотипи на 
работното място. Те разказват както за 
трудностите, така и за успехите, които 
постигат в професионални сфери, 
които все още са смятани за "мъжки". Илюстрация: Borislava Madeit 

Милена ФилиповаЖана МитковаИва Токмакчиева

https://www.vechernica.com/
https://www.instagram.com/femmeforte_podcast/?hl=bg
https://www.instagram.com/borislavamadeit/
https://www.instagram.com/borislavamadeit/
https://www.instagram.com/shmidraws/?hl=bg
https://www.instagram.com/jeannelefthand/?hl=bg
https://www.instagram.com/ivatokmak/


Програмата „Невидимата първа линия“ набра средства от името на кризисни и 
консултативни центрове от цялата страна, работещи с преживели насилие, 
основано на пола. Инициативата стартира на 25 ноември – Международен ден за 
елиминиране на насилието срещу жените и продължи в рамките на световната 
инициатива на ООН – „16 дни на активизъм срещу насилието, основано на пола“. 
Част от програмата включваше фондонабирателна кампания за набиране на 
средства, която успя да събере близо 80 000 лв. от индивидуални и корпоративни 
дарители.

За да отговорим на нуждите на всичките 13 кризисни и консултативни центъра, 
участвали в нашето предварително проучване, допълнихме сумата до 128 657 лв. и 
разпределихме средствата незабавно. 

Нашите партньори подчертаха, че само такава навременна подкрепа може да 
гарантира, че потребностите на преживелите насилие се посрещат 
последователно – от временен подслон до правна помощ – прекъсвайки порочния 
кръг от насилие и травма в процеса. Колкото и предизвикателно да е да помагаш на 
уязвими жени и деца да се завърнат към нормалността, това е и крайната цел, 
която обединява цяла общност от отдадени творци на промяната, въпреки че те 
невинаги получават признанието, което заслужават.  

В знак на благодарност събрахме историите на специалистите от кризисните и 
консултативните центрове в книгата „Невидимата първа линия“, която беше 
специален подарък за нашите дарители.

Невидимата първа линия

"Подкрепяли сме много успешни жени, които са се изправяли пред невероятни
беди. Знаем, че тази подкрепа беше инвестиция в тяхното бъдеще", споделя
социална работничка. 
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Да отглеждаш детето си самостоятелно не е провал, а проява на кураж и сила, 
защото грижата и възпитанието на едно дете е изключителна отговорност. Затова 
за нас „самотните майки” са „супер-майки“ и вместо да бъдат съжалявани, е важно 
да бъдат подкрепяни всячески.

БФЖ подкрепя жени в техния път към по-добър живот за тях и децата им. Чрез 
осигуряване на средства за професионални курсове, жените могат да подобрят 
конкурентоспособността си на пазара на труда. Целта ни е да осигурим устойчива и 
дългосрочна подкрепа и финансова независимост за тези, които най-много го 
заслужават – майките, поели огромната отговорност сами да се грижат и да 
възпитават бъдещото поколение. Програмата ни "Шанс за невидимите супер-
майки" стартира през 2018 г. и оттогава е подкрепила 35 супер-майки и техните 
деца. Въпреки че уменията, които те придобиват, са разнообразни – от езикови 
курсове през компютърна грамотност до фризьорски умения, общата тема за 
възстановяването на достойнството и автономността се откроява в техните отзиви 
за програмата. 

Шанс за невидимите супер-майки

21

„Много бих искала да завърша шофьорски курс, тъй като
правоспособността за управление на автомобил ще ми даде
възможност да намеря подходяща за себе си работа – като
търговски представител, дистрибутор или друга подобна. Ще
ми осигури възможност да бъда мобилна, да реагирам бързо,
когато детето ми се нуждае от мен“ – супер-майка от гр.
Силистра.  



В началото на 2021 г. БФЖ стартира третото издание на Програма за общностно 
развитие, която цели да подкрепи общностни лидери и активни хора в усилията 
им да сплотяват и мобилизират общностите си, да насърчи инициативи, свързани с 
обединяването на гражданите за по-добра обществена среда, да даде възможност 
за среща и обмен между различни групи и да популяризира включването на жените 
в общностното развитие. Водещата цел на програмата е да подпомогне 
неформалното включване и обединение на гражданите в разрешаването на 
обществени проблеми, останали встрани от държавната подкрепа.

Получихме 101 кандидатури от 43 различни места, а журито ни избра 17 от тях. 
Участниците преминаха двустепенна програма – теоретична и практическа, като в 
първия етап участваха в тридневно обучение, целящо да развие уменията им за 
изграждане и развиване на общности. По време на втория етап те имаха 
възможност да кандидатстват за финансиране на своите проектни идеи, като по 
този начин ги подкрепихме в това да вдъхновят общностите си да предприемат 
действия и заедно да създадат инициатива, с която да подобрят живота на всички в 
общността. 

11 жени лидери бяха одобрени за финансиране и всяка от тях разви проекта си 
спрямо нуждите на общността и компетенциите си. 

Програма за общностно развитие
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Людмила Султанова организира
турнир по петанк за пенсионерски
спортни клубове в София. Това
позволи на участниците да
съсредоточат мислите и действията
си върху позитивни събития, да
бъдат физически активни и да
преодолеят изолацията по време на
пандемията от COVID-19.

Стела Кехайова създаде
"Академия за жени
предприемачки" в гр. Казанлък,
за да адресира безработицата и
икономическата зависимост на
момичетата и жените в града, като
им даде шанс да се развиват, да
участват в процесите на
управление и вземане на решения
като част от професионалното им
развитие.

Радка Тотева създаде сайта Pensioner.bg, който е насочен изцяло към хора в 
пенсионна възраст и цели да послужи като място за социализация. 

http://www.pensioner.bg/


През 2021 г. БФЖ отпразнува 8 март с Конкурс за креативни идеи за
овластяване на жените. Избрахме 20 от общо 112 проекта и ги подкрепихме
финансово, за да могат да се случат едновременно в цялата страна. Инициативите
въвлякоха стотици жени от местните общности и ни накараха да се почувстваме
безкрайно горди и вдъхновени. Някои от идеите, които подкрепихме:

Конкурс, по случай 8 март 
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Хоризонталният колектив  
Феминистки Мобилизации 
организира ежегодното Шествие за 
правата на жените: Винаги на 
първа линия. През 2021 г. то се 
проведе за пета поредна година и 
още веднъж заяви, че 8 март е преди 
всичко ден за политически активизъм 
и припомняне на постиженията на 
жените. 

Младата ЛБТ и феминистка 
организация Саффо-България 
създаде зина “Справедливост, а не 
лалета“, който представя 
историческите корени на честването на 
8 март в България и по света. В него 
има извадки от исторически документи, 
снимки, както и оригинални 
илюстрации. Зинът беше 
разпространен в галерии, музеи, 
библиотеки, салони за красота, 
общностни центрове и университети.

Проектът "Майчинство на 
изчакване" представя историите на 
жените в единствения женски затвор в 
България – този в гр. Сливен. Те
споделят личните си истории, свързани 
с болка и вина, но най-вече с 
надеждата, че някой ден отново ще 
могат да бъдат с децата си. 

https://www.sappho.bg/8march-zine
https://www.sappho.bg/8march-zine
https://www.eudaimonia.bg/zhivotat-vatre/maichinstvo-na-izchakvane/
https://www.eudaimonia.bg/zhivotat-vatre/maichinstvo-na-izchakvane/


Проектът "Моето тяло – моите права" на Фондация 
"Дигнита" адресира проблемите с правата на секс 
работничките и жените в риск от трафик. Адвокат и 
социален работник се срещнаха с жени от 
Северозападна България, най-бедният регион в 
страната, където много хора избират секс работата като 
временно препитание, и им обясниха как могат да 
упражнят своите граждански права, включително чрез 
търсенето на правна защита и компенсации.

Феминизъм в действие
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През 2021 г. БФЖ успешно реализира конкурсната процедура "Феминизъм в 
действие" с цел да насърчи развитието на феминисткото движение в страната, 
като подкрепи организации и колективи, работещи за женски права. Програмата е 
част и от стратегическите дейности на БФЖ да адресира нуждите на различни 
групи момичета и жени, да постигне равенство между половете и общество, 
свободно от насилие, дискриминация и неравенства. Избрахме 12 от 50 подадени 
проекта от 49 организации, базирани в 21 населени места и разпределихме 
сумата от над 110 000 лева между тях. 

My Place in Cinema на Арте Урбана 
Колектив е филмова образователна 
програма, насочена към момичета и 
млади жени на възраст между 12 и 19 г. 
Целта ѝ е да въведе учениците и техните 
учители в темата за ролята на жените в 
киното чрез филмови прожекции, ресурси 
и дискусии. 

Фондация "Св. Николай Чудотворец" 
работи с хора с интелектуални затруднения 
и такива, поставени под запрещение. 
Подкрепихме тяхната нова програма за 
жени и момичета, които да придобият 
знания относно своите права и да 
упражняват правото си да работят, като 
започнат обучителна програма в 
социалното предприятие на фондацията – 
"Чудната градина" в гр. Добрич. 

https://www.arteurbanacollectif.com/moeto-myasto-v-kinoto.html


Равни БГ е интерсекционална коалиция, обединяваща 38 прогресивни граждански 
организации, предимно намиращи се извън София, с малки бюджети и ограничен 
достъп до ресурси. От 2018 г. насам обединението, координирано от БФЖ, нарасна 
и предприе редица мерки, за да увеличи солидарността между членовете си.

Един от инструментите е Солидарният фонд Равни БГ. Фондът въведе модел за 
отпускане на средства с участието на самите кандидатстващи - иновативен за 
България механизъм, който цели да демократизира вземането на решения и да 
въвлече организациите, кандидатстващи за финансиране, и други заинтересовани 
страни в процеса на оценяване.

Гражданското обединение засили застъпническите си усилия чрез комуникационни 
кампании на местно ниво, осъществени през 2020 и 2021 г. Партньорите в Равни БГ 
целят да въздействат на обществените възприятия и да повишат доверието в 
гражданските организации като съдействат за по-доброто разбиране на тяхната 
работа и промотирането им като изразители на редица обществени интереси и 
общности; да се противопоставят на тенденциите за стигматизиране на 
гражданските организации чрез промяна на наратива с повече позитивни истории; 
да предложат възможности за доброволчество и активно гражданско участие, като 
по този начин активират местните общности, предоставят подкрепа на най- 
уязвимите групи и разширяват своята мрежа от съмишленици.

Някои от най-скорошните комуникационни усилия на коалицията бяха насочени към 
застъпничество за защита на човешките права на уязвими групи (Сдружение 
"Хаячи", Сдружение за психосоциална подкрепа и личностно развитие, Младежка 
ЛГБТ организация "Действие"); други положиха началото на успешни партньорства 
с обществени услуги и институции (Фондация "Айвър", Сдружение "България без 
дим", Сдружение "ВТ Ивентс", Фондация "Мисия Криле").

Също така, партньорството между Равни БГ и Български център за нестопанско 
право в кампанията До Парламента с 1 клик създаде пространства за засилен 
диалог между гражданите и вземащите решения. 

Гражданско обединение "Равни БГ"
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https://www.facebook.com/watch/?v=591729222242395


Програмата "Отворени възможности" предлага подкрепа под формата на гъвкави 
инструменти за финансиране, които да помогнат на организациите да се адаптират 
към външните промени или да отговорят на нови предизвикателства. Това 
финансиране е съобразено с конкретните нужди и е достъпно целогодишно, за да 
отговаря на възникващи възможности за застъпничество, кризи, проблеми, 
свързани със сигурността, възможности за засилване на видимостта на посланията, 
проблемите и опита, свързани с правата на жените и човека.

Програма "Oтворени възможности"

Въпреки напредъка в някои сфери, в 
България престъпленията от омраза на 
основата на сексуалната ориентация и 
половата идентичност все още не са 
засегнати в Наказателния кодекс. През 
2021 г. станахме свидетели на серия от 
атаки към ЛГБТИ+ общността, най- 
сериозната от които се случи на 31 
октомври, когато по време на среща на 
транс общността, група от 10 души, 
свързана с крайнодесния Български 
национален съюз (БНС), нахлу в 
общностния център Rainbow Hub. Един 
от тях удари представител на общността, 
а пространството беше вандализирано и 
разрушено. Спешно отпуснахме средства 
на стойност 10 000 лв., за да 
подпомогнем възстановяването на 
общностния център. 

Подкрепяме финансово София Прайд от 
2011 г. насам, като предоставяме 
средства за сигурност и безопасност по 
време на шествието, тъй като то все още 
е мишена за провокации и атаки. През 
2021 г. София Прайд се проведе за 14-а 
поредна година. Участвахме заедно с 
хилядите хора от нарастващата ЛГБТИ+ 
общност в България, която продължава
да се бори за правото си да живее 
достоен живот и да има равни права.
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През 2021 г. с гордост връчихме 
наградата от 3000 лева на словенската 
режисьорка Мария Зидар, която бе 
наградена по време на Sofia DocuMental 
за най-добра жена режисьор за филма ѝ 
"Помирение". На церемонията Надежда 
Дерменджиева от БФЖ отбеляза, че 
"жените не са достатъчно добре 
представени на сцената на визуалните 
изкуства в България и по света. 
Недостатъчната репрезентация от своя 
страна намалява самите истинност, нова 
перспектива и емоционална интензивност 
на изкуството. Затова всеки творчески акт 
на жените трябва да бъде подкрепян." 

БФЖ и Фондация ГЛАС подкрепиха 
създаването на видеото на поп певицата 
Рут Колева към песента Salty. То е смела 
репрезентация на женската красота във 
всичките й форми, застъпвайки се за 
правата на транс общността в България, 
която все още често е обект на атаки. "Да 
даваш глас на безгласните, да показваш 
невидимите, да се застъпваш за 
онеправданите, да овластяваш 
неприетите от обществото – това все още 
се смята за смелост и провокация", 
коментира Гергана Куцева, заместник- 
директор на БФЖ.

Подкрепихме и 10 прожекции с 
последващи дискусии в малки населени 
места в страната на последния филм на 
дуото Мина Милева и Весела Казакова 
Жените наистина плачат с участието 
на номинираната за „Оскар“ Мария 
Бакалова. Базиран на истинска история, 
филмът изследва влошаващото се 
неравенство между половете в България 
и обиколи редица национални и 
международни фестивали, печелейки 
значително признание в страната и 
чужбина.  
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Български фонд за жените, Фондация 
"Тасо" (Грузия), Грузинският женски 
фонд и Украинският женски фонд 
обединиха усилия, за да проучат и 
документират икономическите 
(пост)пандемични ефекти, 
предизвикани от вируса COVID-19, 
върху гражданските организации, 
работещи за правата на жените отвъд 
статистиката.

Между редовете
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Проектът "Между редовете" / Read Between the Lines ще проведе проучване, ще 
предложи препоръки и ще информира различни заинтересовани страни за 
ситуацията, пред която са изправени поне 60 женски организации в България, 
Грузия и Украйна. 

Мотивацията зад едногодишната инициатива произтича от факта, че по време на 
пандемията гласовете на жените останаха нечути и проблемите с правата на 
човека бяха поставени в периферията на социалния и политическия дискурси. 
Същото важи и за гражданските организации – много от тях все още са на първа 
линия в борбата с пандемията, но опитът им не беше търсен от лицата, вземащи 
решения, а техните гласове – никога не бяха отразени в стратегиите за справяне с 
COVID-19. Финансирането за критични области от правата на човека беше
съкратено, пренасочено или остана неразпределено. Тези обстоятелства имат 
дълбоки икономически последици върху гражданския сектор, които излизат отвъд 
статистиката и оказват влияние върху живота на хората. 

Проектът "Между редовете" ще допринесе за укрепване на регионалното 
сътрудничество между четирите женски фонда и техните партньори, базирани в 
трите държави, чрез разработване на обща методология и рамка за събиране на 
данни, обогатяване на знанията за региона и очертаване на колективна история и 
глас, създавайки и мултиплицирайки модели на локално, национално и регионално 
ниво за по-добър отговор и устойчивост към кризите.



Нашата подкрепа за 31 различни, но взаимносвързани застъпнически инициативи 
отразява убеждението ни, че често най-уязвимите и политически недостатъчно 
представените групи са най-добре позиционирани да предизвикат социална 
промяна. Стремяхме се да дадем на активистите и неформалните колективи 
увереността и инструментите да въвлекат вземащите решения и по-широките си 
общности чрез смислено застъпничество.

Широкият географски обхват на тези инициативи – включително София, Плевен и 
Велико Търново, но също така и по-малки градове като Карлово и Ботевград – е 
окуражаващ, защото е в противовес на типичното разделение между големите
градове и провинцията, което често осуетява справедливото разгръщане на 
публичните политики в България. Вярваме, че изисквайки по-голяма отчетност от 
своите местни власти, поставяйки на дневен ред въпросите, свързани с 
равнопоставеността и околната среда на местно ниво и участвайки в артикулацията 
на правни и стратегически документи на национално ниво, нашите партньори 
допринасят за процеса по изработването на политики със своите безценни знания и 
разбиране, придобити на терен.

За да очертаем само няколко примера – организациите, които подкрепяме активно,
настояваха за отдавна закъснелите изменения на Закона за защита срещу 
домашното насилие (ЗЗДН), които най-накрая да разширят кръга от жертви, 
отговарящи на условията за получаване на закрила, да увеличат обхвата на 
интервенциите, с които разполагат властите, и да осигурят по-справедлив достъп 
до социални услуги за преживелите насилие.

Други организации работиха около пресечните точки между темите, свързани с 
пола и околната среда, допринасяйки за първата Национална декларация за 
климатична справедливост, която наскоро бе обсъдена с политици. Тъй като 
декларацията е подписана от различни коалиции на активисти, академици и 
граждански организации, предоставя ценни отправни точки за съгласуване на 
значимите преходи, предвидени в Европейския зелен пакт със загриженост за 
социалната справедливост в местен контекст.  

Тематичният обхват на тези усилия за застъпничество демонстрира още веднъж, 
че половата идентичност, класата, етническата принадлежност и околната среда са 
преплетени и проникват във всички различни аспекти на живота. Вярваме, че 
осветяването на толкова сложни въпроси, които обхващат множество 
социологически категории и отделни общности, се случва най-добре чрез 
включването на хората, които ги предизвикват ежедневно в публичния дискурс или 
в изследвания, ориентирани към участниците.
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Социално въздействие

https://bgfundforwomen.org/wp-content/uploads/2022/03/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82.pdf
https://bgfundforwomen.org/wp-content/uploads/2022/03/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82.pdf


Забележителни примери за нашите усилия в тази посока включват насърчаване на 
формирането на феминистки групи в ромските общности, подкрепа на дискусионни 
форуми, които изтъкват бариерите пред пълната политическа репрезентация на 
жените, като например "Жерав" в Казанлък, и промотиране на активното 
гражданство сред българските младежи. 

Няколко инициативи, които подкрепихме, изразяват особено ярко възможността за 
симбиоза между създаването на знание и обществените услуги. Пример за това е 
проект, проведен съвместно с лаборатории РАМУС, целящ да изследва 500 души 
от маргинализирани общности за ХИВ и хепатит. Това предостави моментна оценка 
на недостатъчно проучено предизвикателство, свързано с общественото здраве. 

Ромските граждани, живеещи в нерегистрирани постройки, са още една уязвима 
група, чиито затруднения не са получили достатъчно внимание от изследователите 
до момента. С цел да обърнат внимание на проблема и да подтикнат общинските 
власти към действие, членовете на женското сдружение "Хаячи" инициираха 
безпрецедентно картографиране на такива имоти в Нови пазар.

Продължаващите кризи – в сферите на икономиката, геополитиката и 
общественото здраве – подчертават важността да бъде насърчавана 
солидарността, не само чрез признаването на борбите на "другите" – бежанци и 
мигранти, възрастни хора, хора с психични заболявания или интелектуални 
затруднения. Само чрез стриктното установяване на тези проблеми и придаването 
на по-голяма видимост на човешкото им лице, можем да мобилизираме 
съмишленици от останалата част на гражданския сектор и отвъд него, и да 
построим истински многообразно и приобщаващо феминистко движение. 
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Изграждане на капацитет 

През 2021 г. изпълнихме осем инициативи за изграждане на капацитет по
следните теми:

Застъпничество

Равнопоставеност и климатична справедливост

Изграждане и организиране на общности 

Феминистки теории и практики 

Домашно насилие и насилие, основано на пола

Общият брой участници беше 264:

241 жени

23 мъже



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 провеждането 
на кампании в подкрепа на законови промени / инициативи или срещу правни 
документи, водещи до неравенства и дискриминация. 

Осъществяваме тясно сътрудничество с организациите, които финансираме, както 
и с други партньори, и създаваме консорциуми за участие в различни инициативи, 
кампании, проекти и движения. 
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Застъпничество и повишаване
на осведомеността 



През 2021 г. БФЖ беше избран за член на Съвета за развитие на гражданското 
общество в резултат от гласуването на други партньори-граждански организации. 
Съветът е консултативен орган към Министерски съвет и работи за развитието и 
прилагането на стратегии и политики, подкрепящи гражданското общество. 

Неговите цели са да предложи план за постигане на стратегическите цели на 
Правителството, да събира информация относно общественото финансиране на 
гражданските организации и да създава становища за всички проекти на 
нормативни актове на гражданските организации. 

БФЖ е една от 14 организации, които към момента членуват в Съвета и които бяха 
избрани измежду 123 кандидати. 

Съвет за развитие на гражданското общество

On The Right Track е междурегионална инициатива на стойност 4 милиона евро, 
която обединява 20 женски фонда от Европа и Латинска Америка и се фокусира 
върху т. нар. "анти-джендър" атаки, свиващото се пространство за гражданското 
общество, както и възхода на фундаментализма и крайната десница. Проектът 
стартира през 2019 г. и основната му цел е да заздрави феминистките, ЛГБТИ+ и 
движенията за правата на човека, за да съхрани ценностите свобода, демокрация и 
многообразие. 

Фондовете си сътрудничат с местни групи, организации, мрежи и феминистки 
движения на територията на Европа и Латинска Америка, за да подкрепят усилията 
им да противодействат на тези регресивни тенденции и да създадат дискурс, който 
да комуникира пред широката общественост важността на това да живеем в  
демократично общество и да имаме възможност да упражняваме правата си като 
жени, ЛГБТИ+ хора и хора от уязвими групи.

Проектът се застъпва за по-доброто ресурсно обезпечаване на местните 
граждански организации, групите, активистите и формациите, които са на първа 
линия в борбата с радикалните идеологии, насърчавайки социалната 
справедливост. Състои се от три основни компонента – ре-финансиране и подкрепа 
на партньорите на женските фондове, проучвания и документиране на атаките от
представители на крайната десница срещу защитниците на правата на човека, 
изместване на обществения наратив и повторното изграждане на позитивния образ 
на прогресивното гражданско общество. 

On the Right Track 
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Превенция на насилието, основано на пола
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В периода между август и ноември 2021 
г. БФЖ осъществи проекта "За любов 
без насилие" като част от кампанията за 
превенция на насилието, основано на 
пола сред момичета и млади жени 
"Заблуди в любовта". Проектът се 
изпълни с финансовата подкрепа на 
Министерство на правосъдието. 

Жени от цялата страна, преживели 
домашно насилие, получиха над 30 
безплатни онлайн консултации с 
психолог и адвокат. Проектът беше 
насочен към пострадали
от домашно насилие, извършители и 
хора, живеещи в среда, в която има 
насилие, включително свидетели на това
насилие.

БФЖ предостави безплатна онлайн 
правна и психосоциална подкрепа, както 
и леснодостъпна информация по темата. 
Успяхме да достигнем до хора от малки 
и отдалечени населени места чрез 
гъвкави дистанционни формати на 
консултиране и насочване, както и чрез 
национална информационна кампания.  

В допълнение на индивидуалните 
консултации се проведоха и три 
уебинара, по време на които експерти 
отговориха на въпросите на участниците 
и ги запознаха със стъпките за напускане 
на токсична връзка. Симултанният 
превод направи събитията достъпни за 
хора с увреден слух, чиито възможности 
за достъп до интерактивна информация 
и активно участие и споделяне на опита, 
са ограничени. 



През 2021 г. продължихме да 
посвещаваме усилия за намаляване 
и елиминиране на насилието срещу 
жени в контекста на правните и 
институционалните рамки. През 
януари 2021 г. Министерството на 
правосъдието публикува 
предложение за редица изменения в 
Закона за защита срещу 
домашното насилие (ЗЗДН). БФЖ 
подготви становище в подкрепа на 
измененията и го изпрати до 
отговорните институции. 

През ноември, на Международния 
ден за елиминиране на насилието 
над жени, призовахме за спешни 
промени на Закона, тъй като десетки 
жени продължават да губят животите 
си от ръката на своите партньори, 
съпрузи, бащи и синове. Написахме и 
изпратихме отворено писмо до всички 
новоизбрани народни представители 
с призив да предприемат спешни 
мерки за борба с насилието срещу 
жени и домашното насилие.  

Също така, подкрепихме и се
изказахме на един от най-големите 
протести срещу насилието, основано 
на пола до момента, който се 
проведе в 4 града и беше 
организиран от Феминистки 
мобилизации, които получават 
финансиране от нас. За съжаление, 
към момента Законът за защита от 
домашно насилие все още не е 
претърпял изменения. 

Борба за елиминиране на насилието срещу жени
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Снимки: Емил Методиев. 25.11.2021, София
Международен ден за елиминиране на насилието над жени

https://bgfundforwomen.org/wp-content/uploads/2021/01/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%97%D0%98%D0%94-%D0%BD%D0%B0-%D0%97%D0%97%D0%94%D0%9D-%D0%BD%D0%B0-%D0%91%D0%A4%D0%96.pdf
https://bgfundforwomen.org/en/2021/11/17/not-one-more-read-bfws-open-letter-to-the-newly-elected-mps-and-future-members-of-the-government-asking-for-immediate-measures-on-preventing-and-combating-violence-against-women-and-domestic-violen/


Ментално здраве и емоционална подкрепа
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БФЖ и Kabinet.bg – виртуална клиника за 
спешна психотерапия и емоционална 
подкрепа, обединихме усилия, за да 
отговорим на нуждата от подкрепа, 
свързана с психичното здраве, особено 
сред уязвимите групи, след причинената 
масова травма от пандемията COVID-19 
и свързаните с нея локдауни и изолация. 
Безплатен достъп до програмата е 
осигурен на всички жени или момичета, 
изправени пред трудности или намиращи 
се в риск, както и на българи, живеещи в 
чужбина.

В България, също като на много места по 
света, се наблюдават безпрецедентно 
влошаване и тежки дългосрочни ефекти 
от пандемията върху психиката и 
емоциите на жените, които изпълняват 
трудни роли на първа линия: учителки, 
медицински работнички, служителки без 
възможност или право на домашен офис, 
предприемачки, жени на изкуството и 
свободните професии, майки, дъщери и 
много други. 

През последните две години поне една 
жена е загивала трагично и насилствено 
всеки месец след години на тормоз в 
семейна среда. Посланията на 
кампанията подчертават правото на 
всяка жена да изпитва пълната гама от 
преживявания, включително най- 
негативните, без да усеща вина за това 
какво чувства и мисли, и да потърси 
подкрепа от професионалисти. 

Кампанията продължава до края на 2022 
г. и се надяваме да подкрепим възможно 
най-много хора.

https://kabinet.bg/


На 8 март, Международния ден на жената, БФЖ в партньорство с Български
дарителски форум и фондация BCause, проведе онлайн дискусия на тема
"Филантропия за женски права". Бяха поканени представители на бизнеса,
организации от гражданското общество, посолства и институции, за да обсъдят
важността на инвестициите в потенциала, таланта и правата на момичетата и
жените.

Уебинарът обсъди важността на филантропията, социалната промяна и основната
връзка помежду им. Събитието подчерта различните форми на подкрепа, които
могат да бъдат предоставяни от донорите: социална подкрепа, овластяващи
инициативи и това, което ги различава от дългосрочните дарителски програми,
които са най-устойчиви и ефективни в осъществяването на социална промяна.
Всички участници се съгласиха, че инвестицията в жените и момичетата е
инвестиция в цялото общество и винаги се възвръща. 

Уебинар "Филантропия за женски права"
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https://www.youtube.com/watch?v=_yx5OGfvz2Q&t=61s


БФЖ е единствената донорска организация, която подкрепя движението за 
равенство между половете и като такава, нашата мисия е да развиваме 
филантропията в името на женските права и социалната промяна. 

Вярваме, че, поради факта, че ние самите участваме в движенията, които 
подкрепяме, сме най-добре позиционирани да подкрепим директно жените и 
феминистките движения. Нашата фондонабирателна философия е базирана на 
образоване на донорите, разнообразие на ресурсите и създаване на иновативни 
модели за финансиране като например обединеното финансиране (т.нар. pooled 
funding), което е доказано стратегическо и ефективно. Ние фондонабираме от 
местни и чуждестранни донори: частни фондации, други женски фондове, 
международни НПО и български фондации, посолства и компании, и инвестираме 
директно в дейностите и капацитета на феминистки активисти, неформални 
колективи и граждански организации в страната. 

Вярваме в силата на индивидуалната филантропия и всяка година създаваме и 
провеждаме специални фондонабирателни кампании, насърчавайки хората да 
инвестират в правата на жените, момичетата и в социалната промяна. Подкрепяме 
сътрудничеството между организациите от гражданското общество и бизнес 
сектора, защото сме уверени, че социалната филантропия трябва да бъде част от 
корпоративната социална отговорност и знаем, че когато неправителствения и 
бизнес сектори обединят сили и инвестират в развитието на хората, гражданското 
общество в България ще се превърне във важен и значим фактор.

Ние се застъпваме за повече държавно финансиране и повече ресурси, особено 
такива за покриване на организационните и административни нужди на 
гражданските организации, работещи за правата на жените и правата на човека.

37

Мобилизация на ресурси



62%
от бюджета
бяха насочени
към отпускане
на финансова
подкрепа и
изграждане на
капацитет за
организациите,
които
подкрепяме

от източниците
на финансиране
остават
международни
филантропски
организации –
частни
фондации и
женски
фондове

79%

102
индивидуални
донори дариха
24 221 лв.

21
корпоративни
донори дариха
214 983 лв.

37 донори
(корпоративни,
фондации,
международни НПО,
женски фондове,
посолства)

698 629 лв.
разпределени
директни
грантове и
49% растеж
спрямо 2020 г.
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2 065 601
лева
мобилизирани
ресурси за 2021 г.

95%
растеж
спрямо 2020 г. 

1 202 570
лева бюджет
за 2021 г.

24%
растеж на
бюджета
спрямо 2020 г. 

Мобилизация на ресурси



Директна финансова подкрепа
58%

Заплати на екип
25%

Комуникации и фондонабиране
5%

Офис разходи
3%

Резерв
2%

Мониторинг и оценка
и учене (MEL)
Оборудване

Персонал
Външни услуги

< 1%

Видове разходи

Частни фондации
49%

Женски фондове
30%

Корпоративни дарители
10%

Международни НПО
7%

Посолства
Правителство
Индивидуални

дарители
Български фондации

< 1%

Видове донори
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Изграждане на
капацитет

3%

<



Донори и партньори
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Български фонд за жените

бул. Витоша 50
София, 1000
България

+359 2 426 92 02
+359 885 444 103

www.bgfundforwomen.org
office@bgfundforwomen.org 

Подкрепете работата ни

Ако харесвате това, което правим,
подкрепете ни: 

Unicredit Bulbank
BIC: UNCRBGSF
BGN IBAN: BG59 UNCR 7630 1076 5708 47
EUR IBAN: BG94 UNCR 7000 1522 4467 46
USD IBAN: BG86 UNCR 7630 1175 6331 63

Paypal
office@bgfundforwomen.org  

Свържете се с нас!
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Последвайте ни в социалните мрежи

www.twitter.com/bgfundforwomen 
www.instagram.com/bulgarianfundforwomen 
www.facebook.com/BulgarianFundForWomen
www.linkedin.com/company/bulgarian-fund-for-women
https://www.youtube.com/channel/bfw

Благодарим Ви!

http://www.bgfundforwomen.org/
http://www.twitter.com/bgfundforwomen
http://www.twitter.com/bgfundforwomen
http://www.instagram.com/bulgarianfundforwomen
http://www.instagram.com/bulgarianfundforwomen
http://www.facebook.com/BulgarianFundForWomen
https://www.linkedin.com/company/bulgarian-fund-for-women
https://www.youtube.com/channel/UC4OvbMmXrAbJ4_iOqKF0niQ/featured

