
 

       

 
Център за изследвания и политики за жените е учреден като Фондация по Закона 
за юридическите лица с нестопанска цел с Решение на Софийски градски съд от 30 
юни 2003 година, фирмено дело №5893/2003 г.; данъчен номер 1223126630; 
БУЛСТАТ 131107154. Фондацията е регистрирана в Централния регистър на 
юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна 
дейност под № 20031223056. 
 
Центърът за изследвания и политики за жените подкрепя женското движение в 
България, поставя на дневен ред проблемите на жените и защитава на техните 
човешки права, както и извършва дейности за реално осъществяване на 
равнопоставеността между половете. Основните цели на организацията са 
консолидирането и укрепването на НПО, ангажирани с проблемите на жените; 
повишаване осведомеността на обществото за проблемите на жените и 
равнопоставеността между половете; насърчаване на развитието и прилагането на 
политики, гарантиращи равнопоставеността на половете в България. 
 
Центърът работи в следните стратегически за организацията области:  

1. Агенцията за мониторинг на равнопоставеността на половете обединява 
няколко програми, по които се провеждат разнообразни изследвания, проучвания и 
мониторинг на различни аспекти и проблеми, свързани с равнопоставеността на 
половете в България: „Мониторинг на равните възможности за жените и мъжете”, 
„Мониторинг на насилието над жени”, „Насърчаване участието на жените в 
икономическото развитие на страната”, „Инициативи за жени от различен етнически 
произход”, „Женско здраве/репродуктивно здраве”, „Равнопоставеност между 
половете и образование”; „Коридорите на властта: жените и мъжете в 
управлението”. Досега са издадени 7 публикации, като предстои отпечатването на 
още 5, две от които ще бъдат поместени във виртуалната библиотека. 

В рамките на Агенцията по равнопоставеността на половете се провежда ежегодна 
Национална среща на неправителствените организации в България, ангажирани с 
проблемите на жените и с равнопоставеността на половете; организират 
конференции, семинари, кръгли маси, и се провежда ежегоден Национален конкурс 
за журналистически материал по проблемите на равнопоставеността на половете. 
Традиционно Центърът участва в Международната “16-дневна кампания за борба с 
насилието над жени” и в Националната кампания за борба с рака на гърдата. 

 
2. Институт за жени лидери, който предоставя обучение по предприемачество, 
общоприложима политика за равнопоставеност на половете (gender mainstreaming), 
равни възможности, лидерски умения за жени, програми срещу насилието над жени и 
др., за различни целеви групи като местни власти, професионални съюзи, държавна 
администрация и неправителствени организации. 
 
3. Виртуален ресурсен център с библиотека по въпросите за равнопоставеността 
между половете предоставя информация за дейностите и изданията на Центъра, 
актуални новини от страната и чужбина, отразява дейностите на неправителствения 
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сектор, съобщава за възможности за финансиране и разнообразни ресурси, свързани 
с политиките по равнопоставеността на половете: http://www.cwsp.bg. 
 
4. Фонд за набиране на средства и подпомагане главно на печатни издания. 
Центърът е предоставил финансова подкрепа за издаването на изследвания, 
наръчници, доклади и сборници на други неправителствени организации и автори в 
областта на правата на жените и равнопоставеността на половете. 
 
5. Други проекти на специфична тематика, финансирани от международни и 
национални донори и изпълнявани от Центъра, като например:  

 “Съвместна програма за мониторинг и обучение на женски неправителствени 
организации в България и Турция по достиженията на правото на Европейския 
съюз (acquis communautaire) в областта на равните възможности за жените и 
мъжете” (януари 2005 – октомври 2005), финансиран от Програма “Европейска 
интеграция и регионална стабилност” на Институт “Отворено общество”, София; 

 “Общоприложимата политика за равнопоставеност на половете в 
обществените политики и програми” (август 2004 – август 2005), финансиран от 
Канадската агенция за международно развитие; 

 проект в партньорство с Институт за подпомагане на интеграцията, София: 
“Национална инициатива за насърчаване на жени в риск от малцинствените 
групи” (декември 2003 – юли 2004), финансиран от Програма ФАР за развитие на 
гражданското общество на ЕК. 

 „Младите жени градят мостове за европейско партньорство” (2006) 
съвместно с Документационен и информационен център (CEDIF) от Франция, 
организацията „Летящата метла” от Турция. Проектът се финансира от 
Европейската комисия по Програма ”Малки проекти в Турция”. 

 
6. Консултантски услуги: участие като партньор или подизпълнител в проекти, 
предоставящи консултантски услуги в областта на равнопоставеността на половете 
на министерства и ведомства и частни компании. 
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