
 

 
 
ФОНДАЦИЯ ЖЕНСКИ АЛИАНС ЗА РАЗВИТИЕ 
 
ГОДИШЕН ОТЧЕТ 
 
2011 
 
 
Фондация ЖАР е неправителствена организация, основана през 1997 година и 
регистрирана за осъществяване на общественополезна дейност (удостоверение 
№1182/1997 от 18.04.1997). 
 
 
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 
 
Севдалина Войнова, председател 
Андрей Иванов, член 
Ванцеслав Панчев, член 
Даниела Елдърова, член 
Златка Панева, член 
Радка Гергешанова, член 
 
 
БАНКА: 
Уникредит Булбанк 
бул. „Витоша” 90 
София 1463 
 
 
ОФИС: 
42 бул. „Янко Сакъзов” 
София 1504 
Teл.: (+359) 2 952 68 82 
Teл./Фaкс: (+359) 2 952 66 64 
E-mail: wad@women-bg.org 
www.women-bg.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.women-bg.org/�


 

 
 
ИСТОРИЯ 
 
Фондация ЖАР е учредена през 1997 г. като организация с нестопанска цел в 
обществен полза. Мисията й е да изгради стратегически алианс от организации и 
личности за постигане на равни възможности на мъжете и жените. Фондация ЖАР е 
водещ информационен, консултативен и учебен център и застъпник за 
равнопоставеност и партньорство между половете, възрастовите групи и етноси. С 
дейността си ЖАР допринася за устойчивото развитие на обществото.  
Основните дейности на фондацията включват изграждане и подкрепа на Национална 
Мрежа от НПО и личности, работещи по проблемите на равнопоставеността; 
насърчаване сътрудничеството между НПО, изпълнителната власт, бизнес и 
политическите партии; образователни и обучителни програми за НПО, представители 
на изпълнителната власт, политически партии и публичните институции; анализи и 
информация за влиянието на релевантни; лобиране за законодателни промени и мерки 
на публичната власт, насочени към преодоляване на неравенството между половете и 
равноправното участие на различните демографски и етнически групи; работа с млади 
хора за изработване и прилагане на ефективни младежки политики. ЖАР участва в 
регионални и международни мрежи и коалиции като Коалиция "Карат", Работна група 
по равнопоставеност към Пакта за стабилност и др. 
 
ЖАР разполага с опитен екип от консултанти и обучители, офис и офис техника, 
библиотека,интернет страница със средно-месечна посещаемост от 860 човека.  
 
За проекта си „Мост между избраните представители и избирателите. Отворен диалог: 
Образователни програми за превенция н трафика в средното образование” ЖАР е 
отличен с наградата на Съвета на Европа „Young Active Citizens”. 
 
        
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 
 
Фондация ЖАР се ръководи от Общо събрание, което включва учредителите на 
фондацията, членовете на управителния съвет и изпълнителния директор. 
Председателят на управителния съвет служи като председател на Общото събрание. 



 

Заседанията на Общото събрание се обявяват публично поне един месец 
предварително. 
 
Управителният съвет е основният орган за вземане на решения за ръковоството и 
дейността на фондацията. Отговорностите на управителния съвет според устава на 
фондацията включват утвърждаване на стратегиите, дейностите, програмите и 
проектите в съответствие с мисията и устава; одобряване на отчетите по дейности, 
представени от ръководителите на проекти; възлагане на финансов одит; одобряване на 
номиниран от председателя на управителния съвет кандидат за изпълнителен директор; 
избор на председател измежду членовете на управителния съвет.     
 
 
МИСИЯ 
 
 
Мисията на ЖАР е да изгради стратегически алианс от организации и личности, които  
да работят за постигане на равни възможности за мъжете и жените във всички сфери на 
живота. 
 
Фондация ЖАР е водещ информационен, консултативен и учебен център и застъпник 
за равнопоставеност и партньорство между половете, съгласно международните 
стандарти и при активно участие в международния консултативен процес. С дейността 
си ЖАР допринася за устойчивото развитие на обществото. 
 
 
 
СТРАТЕГИИ 
 

За да изгради стратегически алианс Ж А Р:  

• Насърчава сътрудничеството между гражданските организации, изпълнителната 
власт и политическите партии;  

• Участва в регионални и международни мрежи и коалиции, като: Коалиция 
"Карат", "Работна група по равнопоставеност - България към Пакта за 
стабилност и др.;  

• Популяризира стратегии за постигане на практически равни възможности за 
мъжете и жените във всички области на живота.  

За да бъде водещ информационен, консултативен и учебен център Ж А Р:  

• Събира, анализира и разпространява информация за влиянието на макро-
икономически и други политики, върху жените и мъжете;  

• Разпространява информация чрез Интернет, електронни и печатни издания;  
• Изготвя тематични справки и анализи;  
• Поддържа и разширява информационния си ресурс чрез специализирана 

библиотека;  
• Предоставя консултантска помощ във връзка с организационното укрепване на 

НПО; набирането на фондове, източниците на ноу хау, намирането и 
създаването на партньорства;  



 

• Предлага образователни и обучителни програми за нестопански организации, 
представители на изпълнителната власт, политически партии и държавни 
институции.  

За да бъде застъпник за действителната равнопоставеност, фондация Ж А Р:  

• Лобира за законодателни промени и мерки на изпълнителната власт, насочени 
към преодоляване на структурните причини за неравенството между половете;  

• Предоставя компетентна консултация в тази област.  

За да бъде активен участник в международния консултативен процес в рамките на 
Е С  и ООН , Ж А Р:  

• Наблюдава прилагането на международните договори по правата на човека и 
представя алтернативни доклади и становища;  

• Активно участва и подпомага изграждането на капацитета на регионалната 
коалиция "Карат" като лобира за равнопоставеността на жените и мъжете в 
контекста на членството в ЕС.  

 

ДЕЙНОСТИ И ПОСТИЖЕНИЯ ПРЕЗ 2011 г. 

 
Проекти  

"Столица със 100 лица" 

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма 
Европа 2011, организация Фондация ЖАР 

Фондация ЖАР стартира инициативата „Столица със 100 лица” 
по програма Европа на Столична община. Приоритетна област на проекта е подкрепата 
на инициативи, насочени към обществена ангажираност с дългосрочното развитие на 
града, както и проекти, отговарящи на критериите за избор на Европейска столица на 
културата в категория „Град и граждани”. 

Проектът цели да подпомогне приноса на гражданите за разкриването на потенциала на 
столицата в икономическо, социално и културно измерение; да популяризира сред 
гражданите програмата Европейска столица на културата; да насърчи 
сътрудничеството между местната власт и структури на гражданското общество; да 



 

утвърди ролята на София като европейска столица, инициирала широко представителен 
консултативен процес по ключовите приоритети на инициативата Европейска столица 
на културата. 

Анкетьори от фондация ЖАР проведоха 100 дълбочинни интервюта, като целта беше 
да се изследва личната връзка на гражданите със София и да се разработи конкретна 
концепция и визия на града за кандидатурата му за Европейска културна столица. 

Резултатите бяха публикувани под формата на брошура със заглавие „София tête -à-tête” 
и след това бяха дискутирани с журналисти, представители на Столична община, 
членове за издигане на кандидатурата на София за Европейска столица на културата, 
граждани и представители на културни оператори. 

Публичното представяне на проучването «София – столица със 100 лица » и дискусия 
на тема „Какво ни свързва със София» беше организирано от фондация ЖАР на 22 юли 
2011 г. от 11:00 ч. до 12:30 ч. в „Студио 5”, НДК. 

На събитието бяха представени резултатите от проучването, както и фотографии от 
познатата или неочаквана София, свързана с предмета на проучването. С какво се 
гордеят жителите на София, какво ги радва, какво им липсва, каква е личната им карта 
с любими места, хубави квартали и маршрути, какви са стереотипите, свързани с града 
– това са само част от въпросите, които бяха представени и дискутирани. 

                               

 

                            

Събитието беше открито с представяне на фондация ЖАР и проекта. Координаторът на 
програма „Европа” към Столична община г-жа Надежда Ангелска отправи 
поздравителен адрес, а за впечатленията си от провеждането на дълбочинните 
интервютата за личните връзки на гражданите със София разказа Ния Аврамова – 
анкетьор по проекта. Г-жа Севдалина Войнова – председател на УС на фондация ЖАР 
презентира обобщения анализ на анкетите. Показана беше селекция от многобройните 
специално направени фотографии, разкриващи непознатите лица на столицата. 

http://women-bg.org/bg/prouchvane-kakvo-ni-svarzva-sas-sofiya?view=survey&id=1�
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Представянето завърши с отворена дискусия с публиката. Сред засегнатите теми бяха 
перспективите на София като кандидат за Европейска столица на културата 2019 г., 
проблемите на възрастните хора, очертали се в рамките на проучванията и в 
перспективата на обявената за „Година на активното остаряване и солидарност между 
поколенията” 2012 г., необходимостта и възможностите за реновиране на стара София 
и др. 

Резултатите от анкетата могат да бъдат намерени на интернет адрес http://women-
bg.org/bg/novini/116-kakvo-ni-svyrzva-sys-sofia-analys. 

През месец септември излезе от печат и първото издание на проучването „София - 
столица със 100 лица” на български и английски език. 

    

Изданието представя столицата през очите на нейните жители и онагледаява идеите им 
за град, с който се идентифицират, личните им визии, емоции и очаквания за София. 

Фондация ЖАР дари по пет екземпляра от изданието на Народна Библиотека и 
Столична библиотека, както и на всички читалища и големи културни центрове на 
територията на столицата.  

Цялата информация за проекта е своевременно отразявана на интернет страницата на 
фондацията www.women-bg.org. 

„Преподаване на Холокоста и подпомагане на новите поколения да се научат как 
да живеят заедно” 
 
Тази инициатива е финансирана от Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 
(EACEA) – програма „Европа за гражданите” (Действие 4) и програма „Изток-
Изток: Партньорство отвъд границите” на Институт „Отворено общество” - 
София. 
 
Периодът за изпълнението на проекта е 1 декември 2010 – 30 ноември 2011 г. 
 

http://women-bg.org/bg/novini/116-kakvo-ni-svyrzva-sys-sofia-analys�
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Фондация ЖАР беше партньор на Институт „Разум” по проекта. Целта му е да 
инициира дебат в българското общество, който да доведе до по-нататъшна оценка на 
Холокоста, на основата на безпристрастен преглед на документи в България и 
изучаване опита на Румъния. Следвайки тази цел, проектът се фокусира върху: 1) 
Изследване: преглед на учебните програми и попълване на пропуските в 
образователната система; оценка на историческите факти, събиране на документи от 
държавните архиви в България и обобщение на добрите практики в Румъния; 
изследване на електронните медии и пресата за наличието на език на омразата; уроците, 
които сме научили от Холокоста, преименуването на българските турци в края на 80-те 
години, анти-ромските настроения; и 2) Възпоменание: стартиране на серия от 
обществени обсъждания, относно необходимостта от въвеждане изучаването на 
Холокоста като пример, който да насърчи създаването на една гражданска култура, 
която да предпазва от бъдещо извършване на подобни престъпления. 
 

 
 
Накратко, проектните дейности включват изследване на архивите в България и 
обобщение на опита на Румъния и съставяне на два доклада; мониторинг на медиите в 
Румъния и България за език на омразата и изготвяне на два доклада; организиране на 
два семинара в двете страни; и разпространение на докладите, резултатите от проекта, 
препоръките и добрите практики. 
 



 

 
Целевата група включва учители по история, университетски преподаватели, 
методисти и редактори по изготвянето на учебни планове и обучителни материали, 
представители на образователни отдели и музеи, представители на гражданското 
общество, журналисти, представители на ромската общност, жени от малцинствени 
групи, политици и др. 
 
Фондация ЖАР участва във всички фази на разработването на проекта. Нейният 
директор г-жа Севдалина Войнова взе участие при организирането и в дискусиите на 
двата семинара в Търгу Муреш, Румъния, и в София, България, на които представи 
един от докладите по проекта. 
 
„Сталинизмът – разрушаването на гражданското общество” 
 
През 2011 г. фондация ЖАР разработи успешната кандидатура на проект 
„Сталинизмът – разрушаването на гражданското общество” пред програма „Европа 
за гражданите” на Европейската комисия. 
 
 

 
Обучения, семинари и конференции 

Публикацията „София – столица със 100 лица” беше представена от г-жа Севдалина 
Войнова на 23 юли 2011 г. в рамките на организираната от Столична община и 
Асоциация за развитие на София конференция „Инициативата ‘Европейска столица на 
културата’ и ползите за икономическо развитие на градовете и регионите, проведена в 
Софийска градска художествена галерия. 
 
В конференцията участваха кметът на София г-жа Йорданка Фандъкова, Н.Пр. 
посланикът на Р Италия Стефано Бенацо, председателят на Комисията по култура и 
образование към СОС г-жа Малина Едрева, заместник-министърът на културата Тодор 
Чобанов, главният архитект на София Петър Диков, експерти от Асоциацията за 
развитие на София, общински съветници, представители на Инициативния комитет за 



 

издигане на кандидатурата на София за Европейска столица на културата, граждани на 
София. 
 
 
        

                  
 
 
 
Участниците в конференцията обсъдиха стъпките, по които София трябва да върви, за 
да се подготви успешно за голямото състезание Европейска столица на културата. 
Бяха споделени добри практики от бивши столици на културата и изтъкнати няколко 
конкретни препоръки за успеха на кандидатурите и градовете, които спечелят титлата. 
 
Наред с направения преглед на постигнатото досега, бяха обсъдени и последващи 
стъпки, свързани с подготовката на кандидатурата на София. Приоритет остава и 
информирането и продължаването на процеса по привличане на софиянци в обсъждане, 
управление и осъществяване на инициативите. В тази връзка беше представено и 
изследването на фондация ЖАР, финансирано от програма „Европа” на Столична 
община „София – столица със 100 лица”, което насочва вниманието към личната връзка 
на жителите на София със своя град и дава информация за потенциала на София в 
икономическо, социално и културно измерение чрез личното възприятие на 
гражданите, както и прави анализ на личните връзки на гражданите със София, които 
не винаги могат да се измерят с цифрови параметри, но които са естествената основа за 
подготовка на кандидатурата на София за Европейска столица на културата, като 
осигуряват изходна точка за изработване на визия, послание, идеи за културно 
съдържание. 
 

 
Публикации 

През 2011 г. информационния център към фондацията издаде проучването „София - 
столица със 100 лица” на български и английски език. 
 
Изданието представя столицата през очите на нейните жители и онагледява идеите им 
за град, с който се идентифицират, личните им визии, емоции и очаквания за София. 
 
 

 
Застъпничество и лобиране 

През 2011 г. фондация ЖАР продължи активно да участва в застъпническа дейности 
лобиране за прилагане на приетото законодателство за равни възможности и 
изграждането на работещи механизми на национално и местно ниво. Включихме се в 
редица кампании, свързани с правата и овластяването на жените. 



 

 
Участвахме в няколко изследвания по въпросите на насилието срещу възрастни жени, 
дискриминацията на работното място и мапирането на заинтересованите страни и 
актьори на европейско ниво в страните-кандидатки за членство по отношение на 
работата в областта на равнопоставеността на мъжете и жените. 
 
Отново бяхме част от Дните за борба с домашното насилие, а като част от 
Европейското женско лоби се включихме в кампания за прекратяване на 
проституцията, озаглавена „Заедно за Европа без проституция”. Кампанията разчита на 
личности, правителства и Европейския съюз да предприемат конкретни действия, за да 
сложат край на общественото толериране на широко разпространената сексуална и 
икономическа експлоатация на хората, въвлечени в проституцията, по-голямата част от 
които са жени. 
 
ЖАР се присъедини и към инициативата на Европейската банка за възстановяване и 
развитие за изграждане на нейна стратегия за България. 
 

 
Партньорства 

През 2011 г. фондация ЖАР продължи да участва активно и в работата на регионални и 
международни мрежи и коалиции. Фондацията беше партньор по проект „Преподаване 
на Холокоста и подпомагане на новите поколения да се научат как да живеят заедно” на 
Институт „Разум”, България, и Asociatia Deivers, Румъния, с които установи трайни 
работни взаимоотношения. Резултат от тези отношения беше разработването и 
успешното кандидатстване пред Европейската комисия, програма „Европа за 
гражданите”, на проекта „Сталинизмът – разрушаването на гражданското общество”, 
по който  Институт „Разум” и Asociatia Divers отново бяха партньори на ЖАР. 
 
Фондация ЖАР установи партньорство за кандидатстване по проект и със Center for 
Education, Counseling and Research, Загреб, Хърватско. 

 

ПРИОРИТЕТИ ЗА 2012 

 Увеличаване капацитета на структурите на гражданското общество да 
участват в местното самоуправление и да изграждат широки платформи 
за сътрудничество; 

 Икономическо овластяване и развитие с фокус върху жените, младите 
хора и маргинализираните групи; 

 Засилване на международното сътрудничество и международните 
партньорства.  

 

 

 



 

 

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ 

Счетоводен баланс 2011 година 

 



 

 

 

 
 

 
 



 

 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност за 2011 година 
 

 



 

Отчет за паричния поток за 2011 година 
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