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Годишен отчет по чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ

I.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Сдружение „Българска платформа към Европейско женско лоби“ е регистрирано в
Софийски градски съд, ф.д. 699/2016, на 19.10.2016 г. като юридическо лице с нестопанска
цел. Сдружението осъществява дейност в обществена полза.Същото ерегистрирано в
Централния регистър на ЮЛНЦ при Министерство на правосъдието под № 20170116001,
Удостоверение № 001/16.01.2017г. Регистрирано е и в Регистър БУЛСТАТ – Код по
БУЛСТАТ177095581. Регистрирано е и в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ при
Агенция повписванията, ЕИК 177095581.
Седалище на Сдружението е гр. София, кв. Яворов, бл. 12а. Адрес за кореспонденция: с.
Горица, община Бяла, област Варна, п.к. 9101, ул. 2ра, № 13а; email: bulgaria.ewl@gmail.com;
интернетстраница:http://www.womenlobbybulgaria.org/
Наименование на английски език: Bulgarian Platform – European Women’s Lobby

МИСИЯ и ЦЕЛИ на Сдружение „Българска платформа към Европейско женско лоби“
Мисия:

Чрез мониторинг, информиране, застъпничество и съдействие за развитие на
законодателството Българската платформа – ЕЖЛ работи за изграждане на общество, в
което приносът на жените във всички аспекти на живота се признава, възнаграждава и
оценява, в което всички жени и момичета са свободни от насилие и нито една жена или
момиче не е изоставено от институциите.
Цели:
- осъществява мониторинг на принципа за равнопоставеност на половете, във връзка с
прилагане на политиките на ЕС на национално ниво, които имат пряко/непряко
въздействие върху живота на жените;
- съдейства за повишаване на информираността/чувствителността по отношение на
правата на жените и съдейства за развитието на законодателството в тази сфера;
- работи в областта на превенцията и защитата на жените от насилие, основано на пола,
вкл. и като предоставя директна подкрепа на жертви на насилие;
- разяснява новите тенденции в процесите по приемане или изменение на
законодателството на ЕС относно равенството между половете и да следи за точното му и
адекватно прилагане на национално равнище.

II.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ

През периода 01.01.2021 – 31.12.2021 Българска платформа към Европейско женско лоби
извърши следните дейности:
1. Проект „България – съюз на равенство“, финансиран от Фридрих Еберт –
бюро София
Проектът имаше за цел да популяризира Стратегията на ЕС за равенство между половете,
наречена „Съюз на равенство: Стратегия за равенство между половете за 2020-2025г.“, да
анализира съответствията и нуждите по отношение на политики и законодателство от
страна на България. В рамките на проекта бяха реализирани 4 уебинара с участници от
различни сфери, и бе изготвен анaлиз на ситуацията у нас, вкл. и джендър анализ на
проведените през 2021 г. парламентарни и президентски избори. Публикацията бе
предвидена да е в електронен формат, но след нейното публикуване Фондация ФЕ –
София, отчитайки високото качество на анализа, предприе инициатива тя да бъде
публикувана и н ахартиен носител и разпространена до български институции и
организации.
Публикацията е достъпна на страницата на Платформата.
2. Подкрепящ фонд за членове на ЕЖЛ
През април 2021г. ЕЖЛ – Брюксел предвид пандемичната ситуация, която постави
гражданския сектор пред сериозна финансова криза ,подкрепи Българската платформа.
Сумата е изразходвана за следните дейности:

1) Да поддържа и развива уебсайта на Платформата, създаден през 2020 г.
2) Да заплати пълния членски внос към EWL за 2021 г.
3) За покриване на част от комуникационните разходи, направени от мениджърския екип на
Българската платформа, включително и за възстановяване на банковите сметки на
организацията.
Всички посочени дейности са реализирани в съответствие със Споразумението сключено
между ЕЖЛ-Брюксел и Българската платформа.
3. Mobilise against sexism –2021
Платформата сключи договор със Съвета на Европа Ref No. GA.DGII.864.2021 от 30.06.2021 и
бе водеща организация при изпълнение на проект, изпълняван в партньорство с
националните платформи към Европейско женско лоби в 7 държави – България,Румъния,
Португалия, Испания, Унгария, Нидерландия, Хърватия. Продължителност на проекта – 6
месеца. Основните цели на проекта бяха:
А) Популяризиране в страните – участници в проекта на приетата през 2019 г. от
Съветът на Европа Препоръка CM/Rec(2019)1 за предотвратяване и борба със
сексизма. Препоръката съдържа изчерпателен списък от мерки за предотвратяване
на сексизма и призовава за конкретни действия в конкретни области: език и
комуникации; интернет и социални медии; медии, реклама и други комуникационни
продукти и услуги; работно място, публичен сектор; сектор правосъдие,
образование, култура и спорт; и частната сфера.
Б) Приемане на законодателство/политики/други мерки в различни сектори в
страните-участници в проекта, насочени към осъждане и изкореняване на сексизма.
В рамките на проекта бяха реализирани конференции, семинари, публикации насочени към
постигането на поставените цели. В България бяха проведени дискусии и лекции в ПУ
„Паисий Хилендарски“ със студенти и преподаватели, и в Казанлък с представители на
гражданското общество, местна власт и медии. Бяха проведени и два уебинара с
представители на неправителствени организации и институции и бе реализирана петиция
за приемането на законодателство срещу сексизма. Петицията имаше за цел да подкрепи
усилията на институциите в съответствие с Националната стратегия за насърчаване на
равнопоставеността между жените и мъжете за периода 2021-2030 г., където като
приоритетна област се посочва изкореняването на стереотипите, основани на полов
признак и сексизма. Разпространени бяха материали, брошури, диплянки и др. сред
институциите и гражданското общество в страната.
4. „Gloria - feminism and strategic approach of gender equality” funded under the EEA
Financial Mechanism – Active Citizens Fund Romania, изпълняван от Българската
платформа в качеството си на партньорска организация с водеща
организация Румънско женско лоби
Българската платформа сключи Споразумение за партньорство с Румънско женско лоби
през юли 2021 г. Проектът се изпълнява в партньорство с партньорски организации от

Норвегия, Полша и Унгария в рамките на 26 месеца. Ролята на Българската платформа е:
предоставяне на експертиза и обмен на добри практики в работата с женски
неправителствени организации /НПО/, с цел повишаване на капацитета на
организациите-членове на Румънско женско лоби /ROWL/, насърчаване на реализирането
на правата на жените и интегриране на темата в дейността на други НПО и институции, и
организиране на обучения на женски НПО по отношение на реализирането на
партньорства с различни организации, в т.ч. и с медийни организации.
Проектът ще приключи през 2023 год.

5. Дискусионен клуб ЖЕРАВ.Бг, финансиран в рамките на гражданското
обединение Равни.Бг, координирано от Български фонд за жените
През 2021 г. Платформата стана част от неформалната коалиция Равни.Бг, която сплотява
38 организации, които вярват в демократичните ценности, човешките права, устойчивото
развитие и свободата на словото. Като членове на коалиция Равни.Бг Българска
платформа към Европейско женско лоби сключи договор с Български фонд за жените за
следните дейности:
- изработка на лого на Българската платформа;
- създаване на дискусионен клуб ЖЕРАВ.Бг, изработка на лого на клуба и провеждане на
първа среща. ЖЕРАВ.Бг бе създаден в партньорство с Фондация „Жените на Казанлък“,
организация, която в последствие подаде документи за членство в Българската платформа
- ЕЖЛ. Първата среща на клуба бе организирана в Казанлък, с участие на представители от
граждански организации от страната и местна власт и медии от района на Казанлък.

Годишен отчет по чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ
Изготвен е Отчет за приходи и разходи, Счетоводен баланс и Отчет за паричните потоци за
2021 г.
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