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Жените на Казанлък в защита правата на жените 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Жените на Казанлък“ участваха в Конференция „Защита на правата на жените и 
младите момичета от полово базирани престъпления и домашно насилие“. Събитието 
бе организирано от Българска платформа на Европейско женско лоби и се проведе в гр. 
Пловдив. 

Лектори на Конференцията бяха: доц. д-р Стойка Пеккова, декан на философско 
– историческия факултет на ПУ “Паисий Хилендарски“, Мишо Гръблев, юрист, 
докторант във Философско – исторически факултет на ПУ “П. Хилендарски“ и 
координатор на фондация“ ДА“, д-р Благородна Макева – Найденова, от 2015 до 2021г. 
– председател на Постоянната комисия по права на човека и полицейска етика в МВР. 
Член на Националния съвет за подпомагане и компенсация на жертви по престъпления, 
д-р Таня Танева – директор на дирекция “Социално подпомагане“ Пловдив. Лекторите 
представиха ролята на академичната общност и образователните институции за 
промяна на нагласите и в защита от насилие, основано на пола, законодателство, 
практика и статистика относно домашното насилие в България, генезис на домашното 
насилие, децата  жертви на домашно насилие и ролята на социалните служби. 

За ролята на гражданските организации за превенция и борба с насилието над 
жени споделиха представители на организации – членове на БП на ЕЖЛ – „ДА“ гр. 
Пловдив, „Жените на Казанлък“ и „Деметра“ гр. Бургас. 

„Гласът на младите доброволци“ представиха доброволци от БМЧК. 
Конференцията е част от Кампания за комуникация и застъпничество на 

гражданското общество относно Конвенцията на Съвета на Европа за насилието над 
жени и домашното насилие. Кампанията се осъществява с подкрепата на Съвета на 
Европа. 
 
Пресцентър, 
Казанлък, 28 март 2023 
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Анкетна карта 
 

 Целта на проучването е да се изследват  обществените нагласи и мнения  по 

отношение на правата на жените. Екипът, който реализира изследването 

гарантира запазване на Вашата анонимност. Споделените от Вас отговори ще се 

използват само в обобщен вид за изследователски цели. 

1. Каква е Вашата възраст? 

  до 18 г. 

 от 19 до 35 г. 

 от 36 до 50 г. 

 от 51 до 60 г. 

 от 61 до 70 г. 

2. Работите ли? 

 да, по трудов договор 

 да, по граждански договор 

 не / поради какви причини/ ……………………………………………………………………………......... 

 друго ............................................................................................................................. .......................................................... 

 

3. Ако работите по трудово правоотношение на каква позиция? 

 ръководен кадър 

 служител 

 работник в производство 

 служител в държавната администрация 

 друго ………………………………………….. 
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4. Знаете ли какви са правата на жените? 

 да 

 не 

 не съм сигурна 

 

5. Била ли сте дискриминирана? 

 често 

 понякога 

 само веднъж 

 не съм сигурна 

 

6. Били ли сте обект на тормоз, насилие на работното място? 

 често 

 понякога 

 само веднъж 

 не съм сигурнa 

 

7. Били ли сте обект на психологическо насилие? 

 често 

 понякога 

 само веднъж 

 не съм сигурна 

 

 

 

mailto:Jeni_kazanlak@abv.bg


СНЦ „ЖЕНИТЕ НА КАЗАНЛЪК” 
 

             Сдружение с нестопанска цел „ Жените на Казанлък”, Адрес: Казанлък, кв. „Изток” №28, вх. А, ап.28  
                                              Тел. 0893 424 797; 0887 323 470, Е-mail: Jeni_kazanlak@abv.bg 

 
 

 

8. Върху Вас осъществявано ли е физическо  насилие? 

 често 

 понякога 

 само веднъж 

 не съм сигурна 

9. Били ли сте обект на икономическо насилие? 

 често 

 понякога 

 само веднъж 

10. Знаете ли към кого да се обърнете ако са нарушени правата ви? 

 да 

 не 

 не съм сигурна 

11.Били сте свидетел на домашно или друг вид насилие? 

 да 

 не 

12. Сигнализирахте ли за случая? 

 да 

 не        

13. Вярвате ли, че държавните институции ще ви помогнат? 

 да 

 не 

 не съм сигурна 
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14. Ако не, защо? 

 много е бавна процедурата 

 не искам да се разбере за случая 

 не вярвам в адекватността на институции 

 

15. Имате ли предложения, препоръки към сдружение „Жените на Казанлък“ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА ОТДЕЛЕНОТО ВРЕМЕ И ОКАЗАНОТО СЪДЕЙСТВИЕ! 
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Права на жените – мит или реалност 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сдружение „Жените на Казанлък“ проведе дискусия „Права на жените – мит или 
реалност“. Срещата е част от кампанията „22 дни на предизвикателствата“, която се 
осъществява със съдействието на Български фонд за жените. 
В срещата се включи  Емилия Господинова – регионален представител на Комисията за 
защита от дискриминация Ст. Загора. 

„3а 2022г. в Комисията са приети 322 преписки по признак пол, като 75 % са от 
жени – сподели Господинова – В производството пред Комисията са перманентни 
жалбите на бъдещи майки или на жени, завърнали се от майчинство като сред 
основните мотиви са неравнопоставеност в индексации на възнаграждения, липса на 
възможност за повишаване на квалификацията, тормоз. Има оплакване и от жени, под- 
ложили се на инвитро процедури, които са възпрепятствани при осъществяването им.“ 
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Николай Маринов – председател на КНСБ Казанлък представи данни за 

равнопоставеността и разликата в заплащането между половете към декември 2022, 
което е 15, 5% в полза на мъжете.“ България е на 49 място в света в глобалния индекс 
за равенството между половете – сподели Маринов – в националната законодателна 
рамка темата за защита от тормоза и насилието е поставена в различни законодателни 
актове. Липсва, обаче правна уредба, която да е насочена към неутрализиране на 
насилието и тормоза /вкл. основани на пола/ конкретно в областта на труда и най – вече 
при полагането на наемен труд“. 

Цветанка Пискова – председател на КТ „Подкрепа“ Казанлък обърна внимание на 
Закона за равенство между половете и Националния план за равнопоставеност, като 
подчерта, че „синдикатите включват в колективните трудови договори клаузи за 
равнопоставеност между жените и мъжете и ненасилие и тормоз на работното място“. 

„Сдружение “Жените на Казанлък“ трябва да бъде фактор за приобщаване на 
жените към каузите ни, свързани с правата на жените - равнопоставеност, 
недискриминация, ненасилие – заяви Стела Кехайова – председател на сдружението – 
обикновено неправителствените организации са оставени да се справят сами с всички 
проблеми,  по отношение на правата на жените. Но това не бива да ни отчайва. Ние ще 
продължаваме да надигаме нашия глас, ще продължаваме да настояваме за 
законодателни промени в Закона за защита от домашно насилие и всички други 
нормативни актове. Искам да ви уверя, че ние ще продължим да работим активно по 
всички въпроси, които са свързани с нашите отговорности като жени, и защото нашата 
кауза е свързана с правата на жените, която е справедлива и отговорна, която има цел 
и мисия в бъдещето“ – каза още Кехайова. 

От месец април, приемните на Комисията за защита от дискриминация ще се 
провеждат с домакинството на „Жените на Казанлък“ в Младежки дом. 
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ПОКАНА 

ДИСКУСИЯ НА ТЕМА „ ПРАВАТА НА ЖЕНИТЕ – МИТ ИЛИ РЕАЛНОСТ“ 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Сдружение „Жените на Казанлък“ организира  среща – дискусия на тема: 

„Правата на жените – мит или реалност“. 

Целта на дискусията е повишаване информираността и чувствителността на 

обществото  по проблемите на правата на жените. 

Срещата ще се проведе на 10 март 2023 г. от 15.00 ч. в зала 5 в Младежки дом, 

Казанлък. 

Казанлък, 23 февруари 2023 г. 
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ПОКАНА 

 

Сдружение „Жените на Казанлък“ организира среща – дискусия на тема “ Правата 
на жените – мит или реалност“. 

Във време на политическа, икономическа и социална криза, повече от всякога е 
необходимо да продължим да работим в името на равнопоставеността между 
половете, против дискриминацията и насилието над жени. Ние сме готови да 
отговорим на предизвикателствата, но само заедно с институциите и гражданското 
общество можем да постигнем резултати в името на правата на жените. 

Отправяме апел към кандидатките за народни представители от политическите 
партии и коалиции от Старозагорски избирателен район за 49 Народно събрание да се 
включат в дискусията. Каним и заинтересовани институции, медии и граждани на 
Община Казанлък. 

Срещата ще се проведе на 10 март, т.г. от 15.00 ч. в Младежки дом, гр. Казанлък. 
 
Пресцентър 
Казанлък, 20 февруари 2023 г. 
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Сдружение „Жените на Казанлък“ стартира „22 дни на предизвикателствата“ 
 

Инициативата е част от Програмата на сдружението за подкрепа, съдействие и 
обучение на жени , пострадали от домашно насилие и насилие на работното място  или 
други форми на дискриминация , нарушаване на трудовото законодателство, 
неравнопоставеност.  

„Ние изразяваме готовност да отговорим на предизвикателствата. А те се нуждаят 
от решения. Решения в името на жените и техните права. С  тази инициатива ще напра-
вим опит да се преодолее апатията, която е обзела голяма част от българското 
общество, когато се касае за права на жените и защита от насилие. Тази инициатива ще 
бъде и призив за действие. Защото правата не са даденост, а са резултат от дълъг и 
упорит процес – социална промяна, промяна на нагласите и непримиримостта към 
насилието и дискриминацията. И не на последно място нуждаещите се жени, момичета 
сами да поискат, сами да пожелаят да отстояват правата си“ – сподели Стела Кехайова 
– председател на сдружението. 

Инициативата е със съдействието на програма „Мисия възможна“ на Български 
фонд за жените. 

Кампанията ще започне на 2 март, т.г. от 16:00 ч. в Младежки дом, гр. Казанлък. 
В рамките на 22 работни дни всички жени, които се нуждаят от безплатни юридически 
или психосоциални консултации ще могат да се обърнат за съдействия и подкрепа към 
специализираните ни екипи по въпроси, свързани с домашното насилие, насилието, 
основано на пола,  трудово законодателство, дискриминация и неравенства между 
мъжете и жените. 
За предварителна заявка, мнения, предложения пишете ни на имейл: 
jeni_kazanlak@abv.bg  или www.jenitekk.com, тел. за контакт 0893312144; 0893424797. 
 
Пресцентър, 
Казанлък, 2 февруари 2023 г. 
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ПОДАРИ НАДЕЖДА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сдружение „Жените на Казанлък“ и представители на Тракийско дружество 

„Петко войвода“ Казанлък поздравиха домуващите в Дом за стари хора 3 в града с 
предстоящите Коледни и Новогодишни празници. 
„Нека Новата 2023 г. бъде мирна, щастлива и благодатна! – пожела Стела Кехайова – 
председател на сдружението – Бъдете здрави, усмихнати и окриляни от надеждата, 
която ни крепи, която ни вдъхновява и прави по-добри! Запазете мъдростта, която 
имате за да бъде пример и сила за младото поколение!“ 

Коледни питки с късмети за здраве и плодове получиха възрастните хора. А за 
тяхното добро настроение се погрижиха Тракийци с български народни песни и танци. 
От сдружението изказват благодарност към Пенка Ганарева – Директор на Дома, както 
и на персонала за подкрепата към каузите на жените. 

Инициативата е под надслов „Подари надежда“, която се провежда със 
съдействието на КНСБ „Арсенал“ Казанлък. 
 
Пресцентър 
Казанлък, 16 декември 2022г. 
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НЕНАСИЛИЕ -  КЛЮЧЪТ Е В НАС 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сдружение „Жените на Казанлък“, съвместно с Общинска библиотека “Искра“ 
Казанлък организираха работна сесия с ученици от VI б клас на ОУ “Георги Кирков“, с 
преподаватели Надежда Инджова и Ваня Пашова – зам. директор по учебната част. 
Темата  бе „Ненасилие – ключът е в нас!“. Със същото съдържание бе и посещението в 
ОбУ  „Св .Св. Кирил и Методий“, с. Ръжена с директор Албена Кръстева. 

Как да се общува без агресия, как може да се реагира при проявено насилие, към 
кого да се обърнат децата за подкрепа и съдействие са част от темите, които учениците 
обсъдиха заедно с психолога Ралица Митева. Участниците разиграваха различни 
ситуации, които провокират агресия, като завършваха игрите с положителни емоции и 
очаквания. 

Инициативите са част от 16 дневната кампания против насилието на „Жените на 
Казанлък“. 
 
Пресцентър 
Казанлък, 7 декември 2022 
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Дискусия за домашното насилие  се проведе на 30 ноември в Младежки дом 
Казанлък. Инициативата е част от 16 дневната кампания против насилието, 
организирана от сдружение „Жените на Казанлък“.  

В срещата под надслов “Как да разпознаем насилника“ се включи и  Катя Добрева 
– прокурор от Районна прокуратура Ст. Загора, териториално отделение Казанлък, 
която сподели за проблемите, свързани с домашното насилие. Особено тревожен е 
фактът, че в повечето случаи жените споделят за този проблем едва, когато се стигне 
до тежки последици. Често жертвите на домашно насилие отказват да приемат и 
признаят, че върху тях е извършено насилие или се отказват от първоначалните си 
показания срещу насилника. 

Една от темите, които разискваха участничките в срещата бе за психическото 
насилие, наричано „Газлайтинг“. Ралица Митева – психолог, член на сдружението 
разясни, че „газлайтингът“ е психологически тормоз, при който насилникът поставя под 
съмнение адекватността на жертвата, като системно обезценява фактическите ѝ 
постижения или действия и че това не е просто критика или спор, а устойчив стил на 
поведение като основен начин за манипулация. 

Участничките в срещата се обединиха, че спешно са необходими законодателни 
промени в Закона за защита от домашно насилие, усилена работа за преодоляване на 
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стереотипните представи за насилието и непримиримост на 
обществото към проявите на насилие над жени, както и съвместни действия с Районна 
прокуратура, Полицията, Агенция за закрила на детето. Припомняме, че сдружение 
“Жените на Казанлък“ предоставя безплатна психологическа подкрепа и безплатна 
правна помощ на жертвите на домашно насилие. 
 
Пресцентър 
Казанлък, 1 декември 2022 
 
 
 

Жените на Казанлък стартираха 16 дневна кампания против насилието над жени 
 

  
 

  
 

Снощи с едноминутно мълчание в памет на жертвите на домашно насилие в 
България започна дискусията „Мълчанието няма да те спаси“. Срещата се проведе в 
Младежки дом Казанлък, където се намира и Центъра за превенция на насилието над 
жени. Това  е първата инициатива от поредицата събития на 16 дневната кампания. 

Полицейските инспектори Николов и Драгиев от РПУ на МВР Казанлък споделиха 
свои наблюдения в работата си, при подадени сигнали на 112, предприетите действия 
от страна на Полицията в защита на пострадалите от насилие жени. С особена тревога 
инспекторите споделиха, че пострадалите от домашно насилие не винаги 
своевременно подават сигнали и още по – недопустимо, че отново се връщат при 
насилника. Неглижира се и факта, че в много от случаите пострадалите са и деца, само 
поради факта, че са станали свидетели на насилие вкъщи, а майката, която е пострадала 
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от домашно насилие, търпи до крайна степен положението, в 
което я е поставил нейният партньор, именно поради чувство за безизходица. 

 
Адв. Димитрова, член на сдружението разясни какви са предложенията на 

„Жените на Казанлък“ до Народното събрание за институционализиране на обществе-
ните отношения в областта на домашното насилие с цел всеобхватна, пълна, 
навременна и надеждна защита на пострадалите от насилие и превенцията срещу него.  
А днес 25 – ноември  започва и подписка в защита на предложенията. Подписката ще 
продължи до 15 януари 2023 г. 
„ Апелирам – утре в Международния ден за елиминиране на насилието над жени 
- 25 ноември да се включим в Шествието „Нито една повече“ , което ще започне в 17:00 ч. 
пред Съдебната палата в Казанлък – призова Стела Кехайова – председателят на 
сдружение „Жените на Казанлък“- нашият глас трябва да бъде чут, защото това е гласът 
на всяка българска жена.  

Да изразим своята съпричастност към жертвите на  насилие, да информираме и 
променим стереотипите, да изразим своята непримиримост към всички прояви на 
насилие над жени. Нека повече няма мълчание! „Нито една повече!“ 
  
Пресцентър 
Казанлък, 25 ноември 2022 г. 
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П О К А Н А 
 

Във връзка с 25 ноември – Международен ден за елиминиране на насилието 
над жени, сдружение „Жените на Казанлък“ стартира 16 дневна кампания от 25 
ноември до 10 декември, т.г. – Международен ден за правата на човека. 
Събития: 
24 ноември, 17ч – Младежки дом. 
Среща – дискусия на тема: “Мълчанието няма да те спаси!“ , с участието и на 
заинтересовани институции от Казанлък. 
25 ноември, 17 ч- Съдебна палата – Протест-шествие „Нито една повече“. 
30 ноември, 17 ч – Младежки дом 
„Как да разпознаем насилника“ – разговор-дискусия с участието на психолози от 
сдружението. 
5 – 9 декември – Информационни срещи, съвместно с Общинска библиоте-ка „Искра“ 
с ученици от Младежки общински съвет Казанлък, ПГЛПТ Казанлък и ОУ “Св. Св. 
Кирил и Методий“, с. Кънчево. 
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КНСБ и Жените на Казанлък заедно за правата на жените 
 

Председателят на Сдружение “Жените на Казанлък“ Стела Кехайова и Николай 
Маринов - председател на  КНСБ Казанлък подписаха споразумение за съвместна 
дейност.  

Основните приоритети са защита на правата на жените в областта на трудовите 
правоотношения, запазване и увеличаване на социалните придобивки на работното 
място, повишаване на професионалната квалификация, създаване на работна 
атмосфера на нетърпимост към прояви на насилие и дискриминация  на работното 
място. 

Страните поемат ангажимент за съвместно участие в инициативи, свързани с 
посочените области на сътрудничество, насочени към постигане целите на двете 
организации. „Жените на Казанлък“ се ангажират с подкрепа на организирани от КНСБ 
кампании за промяна на трудовото законодателство в посока на по-добра защита на 
жените  и спазване на регламентираните в Кодекса на труда и други нормативни актове 
трудово-осигурителни права на жените, както и инициативи на Международната 
организация на труда. 
 
Пресцентър 
Казанлък, 30 септември 2022 г. 
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„Жените на Казанлък“ приключиха дарителската кампания в помощ на 

наводнените Карловски села 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вчера транспортирахме поредните събрани помощи и дарения за бедстващите 

хора от наводнените села Каравелово и Богдан. Дрехи, завивки, спално бельо, 

консервирани хранителни продукти, обувки, детски дрехи и играчки бяха част от 

събраните дарения. 

Това бе кампания за силата на доброто, за силата на съпричастността, за 

предизвикателствата и уроците, пред които сме изправени. И когато видиш  

изпълнените със страх от безизходица и несигурност очи на пострадалите хора от 

наводнение села, когато усетиш надеждата и вярата им, че са живи и здрави и ще се 

оправят, осъзнаваш, че няма по-човешко,  по-ценно да знаеш, че си помогнал.  Защото 

тези хора не са настанени в хотелите на морските ни курорти, държавата не им 

осигурява 40 лв. на месец… нямаше във ФБ подкрепа със символите на селата, които да 

се виждат на профилите на потребителите, както в друга една кампания. Защото тези 

хора са обикновени, бедни българи, които  са оставени да се оправят сами със смешните 

помощи, които ще им се отпускат. И изведнъж разбираш, че това, което сме искали да 

променим има смисъл. И има толкова смисъл, че въобще не мислиш дали ще бъде 

отразено в медийното пространство, дали някой ще го припознае като предизборна 

кампания, дали ще се намери някой да каже, че не си го направил както трябва. 

Сърдечни благодарности на всички граждани, които се отзоваха на призива ни за 

подкрепа! Казанлъчани доказаха за пореден път, че всички заедно можем да бъдем 

съпричастни, солидарни и по-силни. 

 

Стела Кехайова – Председател 
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„Жените на Казанлък“ извозиха първите събрани дарения до Каравелово. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Благодарим на казанлъчани, които се отзоваха на призива ни, които показаха, че 

можем да бъдем заедно, че можем да бъдем съпричастни. Защото това не е просто 
една дарителска кампания. Това е кампания на човечност, на солидарност, кампания 
за силата на доброто. Да възприемеш разликите, контрастите и да се приближиш до 
една трагична действителност. Да чуеш простичкото “Благодарим“, да осмислиш нечий 
живот и да усетиш вярата на пострадалите хора, че не са сами.  

Кампанията продължава до 15 септември /четвъртък/ от 10.00 ч. до 19.00 ч. 
Даренията се приемат в сградата на Младежки дом. 

 
Пресцентър, 
Казанлък, 13 септември 2022 г. 
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„Жените на Казанлък“ с подкрепа за пострадалите в Карловско 

 
„Жените на Казанлък“ стартират благотворителна акция в помощ на пострадалото 

население от наводненията в с. Каравелово, общ. Карлово. 
Председателят на сдружението Стела Кехайова разговаря с Кмета на с. 

Каравелово – г-жа Славка Червенкова, която сподели, че имат спешна нужда от спално 
бельо, хавлии, завивки и дрехи. Хората са на възраст от 50 до 85 годишна възраст. 

„Обръщаме се към жителите на Община Казанлък с молба за подкрепа и 
съдействие, защото само заедно можем да бъдем по – полезни и съпричастни към 
благородната кауза – да помогнем, да бъдем по-добри и солидарни“ – заяви 
председателят на сдружението. 

Благотворителната акция стартира на 10 септември и ще продължи до 14 
септември. 

 
Помощите ще се събират в Младежки дом при следния график: 
10 и 11 септември (събота и неделя) – от 9.00 до 12.00 ч. 
12, 13, 14 (понеделник, вторник и сряда) от 10.00 до 19.00 ч. 
За допълнителна информация 0893424797. 
 
Пресцентър 
Казанлък, 7 септември 2022 г. 
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„Жените на Казанлък“ с нови обучителни срещи 
 

 
Сдружение “Жените на Казанлък“ започва записване за ежемесечни срещи с 
тренингова насоченост, които ще стартират през м.септември, т.г. 
Предвидените обучителни срещи са обособени в четири различни теми: 

- „Себеусъвършенстване“ / Как да бъдем по – успешни / - м.септември; 
- „Баланс и хрмония“ / Да се справим успешно със стреса/ - м.октомври; 
- „Общуването и ние“ / Хармонични партньорски отношения/ - м.ноември и 
- „Мама клуб/ Успешният родител – мит или реалност/- м.декември. 
 

Инициативата е насочена към всички жени, които искат да променят живота си, да 
бъдат по – успешни и удовлетворени, да имат хармонични отношения в семейството, в 
работата и с приятелите. 
В рамките на два часа, в подкрепяща среда и групова атмосфера, чрез различни 
психологически методи и похвати участниците ще усвоят и усъвършенстват знания, ще 
преоткрият себе си и собствения си вътрешен мир. 
За записване и допълнителна информация : www.jenite.com ; 
jeni_kazanlak@abv.bg; тел. 0893424797; 0893312144. 
Записването ще продължи до 31 август 2022г. 
 
 
Пресцентър, 
Казанлък 25 юли 2022г. 
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Жените на Казанлък с приемни в Енина и Кънчево 

 
Сдружение „Жените на Казанлък“ откри приемни в с. Енина и с. Кънчево. 
Представители на сдружението информираха дамите с мисията, визията и целите на 
„Жените на Казанлък“. Обсъдиха въпроси от общ интерес и възможните области на 
взаимна подкрепа, и сътрудничество. Достъпът до информация ще доведе до по – 
добра информираност ,променяща нагласите и стереотипите в обществото, позитивно 
гражданско мислене, готовност за действия в името на равнопоставеността, срещу 
дискриминацията и насилието над жени, в името на отстояване правата на жените. 
Нуждаещите се жени от населените места ще имат безплатен достъп до услугите на 
сдружението. 
Целта на приемните е момичетата и жените от Община Казанлък да станат по – видими,   
да бъдат чути, да знаят, че има към кого да се обърнат за съдействие и подкрепа. 
Приемните бяха открити със съдействието на Димитрина Дончева – кмет на с. Енина и  
Стойно Стойнев – кмет на с. Кънчево. 
 
 
Пресцентър 
Казанлък, 30 март 2022г. 
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Равенство за всички – от нас зависи 
 

  На 18 март, т.г. сдружение „Жените на Казанлък“, съвместно с Българска платформа 
на Европейско женско лоби и домакинството на Дамски клуб „Родопчанка“ гр. Смолян 
участваха в среща – дискусия на тема “ Равенство за всички – от нас зависи“. Идеята е в 
рамките на Гражданско обединение „Равни БГ“ и Български фонд за жените по одобрен 
проект на „Жените на Казанлък“ и Българската платформа. 
              Темите, които се обсъдиха на събитието бяха свързани със създадения през м. 
септември 2021г, в  Казанлък Дискусионен клуб “Жерав“, неговите принципи и 
ангажираност, значението и възможностите  на гражданското участие, 
застъпничеството. 
             „Жените на Казанлък“, Българска платформа на европейско женско лоби, както 
и Дамски клуб „Родопчанка“ гр. Смолян се обединяваме за гражданско участие по един 
достъпен и разбираем за обществото начин и насърчаваме гражданското участие. На 
практика, ние създаваме една платформа за обсъждане на обществено значими теми, 
в която ще се включат и представители на местната власт, на гражданските 
организации, на работодателите. И не  на последно място, ние ще чуем техните гледни 
точки, ще дадем информация и ще ги ангажираме на наша страна. Пречупена през 
призмата на правата на жените, правата на човека, въобще, гражданското им участие 
дискусията ще бъде отправна точка за гражданското общество . Защото крайно време 
е преформулирането на политиката да се основава на достъпа до информация и 
възможностите за диалог за определяне на нужди и инициативи – споделя Стела 
Кехайова – председател на „Жените на Казанлък“. 
 
                
  Пресцентър 
   Казанлък, 20 март 2022г. 
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Младежи обучават младежи 

 
Продължава кампанията „Младежи обучават младежи“ на Младежки общински съвет 
и „Жените на Казанлък“. 
Представители на Клуб “Мечтай, бори се, побеждавай!“ бяха на среща в ППМГ 
Казанлък. В 8 „а“ и 8 „г“ те представиха своите презентации, разказаха  истории, 
свързани и употребата на наркотични вещества, раздадоха брошури и дипляни. “Ние 
сме тук за да помогнем да разберете, че употребата на наркотици рано или късно води 
до смърт. Ние знаем, че няма да изкореним наркоманията, но това, което можем да 
променим е нагласите ви, ние сме уверени, че само заедно можем да започнем някаква 
промяна, даваме началото на един нов път – живот без дрога „– сподели Петко Владов 
– председател на Младежки общински съвет. Припомняме, че младежите преминаха 
двумесечно обучение от психолога Боряна Стефанова в рамките на проекта „Мечтай, 
бори се, побеждавай!“ на Община Казанлък – Младежки дейности. 
 
Пресцентър „Жени Казанлък“ 
15.12.2021г. 
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10 декември – Световен ден за правата на човека 
 

 
На 10 декември отбелязваме Световния ден за правата на човека. Хартата за човешките 
права, която се смята за неформална конституция, гарантираща правата на човека е 
приета на същата дата през 1948г. Поемайки инициативата от Всеобщата декларация 
Съветът на Европа създава Конвенция за защита на човешките права на основни 
свободи.  
В приетата през 1991г. Конституция на република България се залагат най – важните 
европейски стандарти в областта на защита на правата на гражданите. България е 
ратифицирала и всички основни международни конвенции, свързани с правата на 
човека. 
В рамките на 16 дни-  от Международния ден против елиминиране на домашното 
насилие25 ноември до днес – Деня за правата на човека сдружение „Жените на 
Казанлък“ проведе информационна кампания под надслов “Мълчанието няма да те 
спаси“. Жените уверяват своите съграждани, че продължават да работят, да оказват 
помощ на жените в Центъра за превенция на домашното насилие. Въпросът за правата 
на човека заема важно място в дневния ред на Сдружението. За да се осигури 
гражданско пространство всички, които ценят и работят за демокрацията, правата на 
човека трябва да обединят сили.  Необходимо е и съдействие от всички институции, 
както и от цялото общество. 
Пречупена през призмата на правата на жените, правата на човека, въобще „Жените на 
Казанлък“ изразяват готовност за действие. В името на равнопоставеността между 
половете, срещу дискриминацията и насилието над жени, в името на правата на 
жените. 
 
Пресцентър, 
Казанлък 10 декември 2021г. 
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1 декември – световен ден за борба срещу СПИН 
 

Международната общност отбелязва 1 декември като Световен ден за борба срещу 
СПИН. 
Тази година той е под надслов „Глобална солидарност, гъвкави услуги“. 
По данни на СЗО близо 38 млн. души в света живеят с ХИВ/ СПИН , като броят на 
новоинфектираните лица през 2019 г. е 1.9 млн. души е 1.9 млн. 
В България 98% от хората с ХИВ/СПИН са включени на терапия. От началото на 2020 г. 
са открити нови 183 ХИВ позитивни лица. Съотношението мъже – жени през 2020 г. е 
5,5 : 1 /85% мъже и 15% жени/. Най – засегната е възрастовата група 30 – 39 години / 
33%/ , следвана от възрастовата група 20 – 29 г./28%/ и 40 – 49г./25%/. 
Географското разпространение показва, че по – голяма част инфектираните с ХИВ са 
предимно в София, Варна, Пловдив и Русе. Честотата на новорегистрираните случаи с 
ХИВ инфекция на 100 000 д . население за България е 3.7 %, а средните показатели за 
страните от ЕС през 2019г. е 5.4. 
По данни на Европейския център за контрол на заболяванията и Европейския офис на 
СЗО общият брой на всички новодиагностицирани през 2019г. в Европейския регион е 
нараснал на 136 000 лица, като 20% са в страните от ЕС а 80% в страните на Източна 
Европа и Централна Азия 
Правото на здраве е повече от достъп до качествени здравни услуги и лекарства и 
включва редица условия: отношение към всеки с уважение и зачитане на 
достойнството, без дискриминация; 
Всеки да взема решение за собственото си здраве; здравно образование; здравословни 
условия на труд; чиста околна среда. 
За да гарантираме това право е необходима здравна система, базирана на правата на 
човека, която включва 4 основни елемента: достъп, наличност, приемливост и качество. 
Особено важно е здравните грижи да бъдат предоставени по подходящ начин , с 
уважение към личността и културните особености на пациента, без дискриминация  и 
със зачитане на достойнството. 
 
Пресцентър Сдружение „Жените на Казанлък“ 
Казанлък, 1 декември 2021г. 
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„ Мълчанието няма да те спаси“ 
 

 
 

Среща – дискусия проведоха „Жените на Казанлък“ на 25 ноември 2021г. Темата бе 
посветена на 25 ноември – Международен ден за елиминиране на насилието над жени 
и е първата инициатива от 16 дневната кампания „Мълчанието няма да те спаси!“. 
На срещата се обсъждаха въпроси, свързани с мотивите към Проект за Закон за 
изменение и допълнение на Закона за защита от домашно насилие. Адв. Ивелина 
Димитрова – член на сдружението представи причините, които налагат приемането на  
проект на Закона. „От данните в проведеното национално представително изследване 
на тема: “Насилието в България“ от 2019 три четвърти от всички случаи на насилие през 
последната една година са именно домашното насилие, а за 56,6% от гражданите най 
– тежката ситуация на насилие е била в дома им. По данни от МВР се наблюдава 
увеличение на броя на сигналите за домашно насилие, регистрирани на те.112, като за 
периода от 1 март 2018г.до 1 март 2019г, те са 22 983 броя, а за периода 1 март 2019 – 
1 март 2021г. са 26 567 бр., т.е. увеличението е с 3584 броя. Сравнителният анализ на 
МВР показва също така, че за периода м .март 2017 –м. май 2020 г. е нараснал броя на 
умишлените убийства на жени, при които пострадалата е роднина или е в съжителство 
с извършителя. Особено голямо е нарастването на постъпилите сигнали за домашно 
насилие за времето от 1 март 2020г. – 13 март 2020г. -  891 общо за страната, а за 
периода 13 март 2020г. – 13 май 2020 г. са подадени 4875 сигнала.“ 
Очакваните резултати от проекта на СИД на ЗЗДН са надграждане на нормативната 
уредба на противодействието на домашното насилие; изпълнение на международните 
стандарти в тази област, вкл. и препоръки на Европейската комисия ; осигуряване на 
бърза, ефективна и адекватна защита и подкрепа на пострадалите от домашно насилие 
лица и ефективно прилагане на мерките за защита на правата на жертвите на насилие. 
„ Днес, много жени живеят в постоянно безпокойство и страх, Те се страхуват да 
потърсят помощ, защото не вярват в нейната ефективност. Срамуват се да признаят за 
насилието над тях – сподели Стела Кехайова – председател на сдружението – Време е 
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тези жени да повярват в себе си, да повярват, че не сами, че 
могат да започнат живота си наново. Без страх! И ние сме до тях!“. 
25 ноември – Международен ден срещу насилието над жени 
Международният ден за елиминиране на насилието срещу жените е инициатива на 
ООН за премахване на насилието, упражнявано върху жените. 
25 ноември е обявен за такъв ден с Резолюция 54/134 на Общото събрание на ООН от 
17 ноември 1999 г. 
Датата 25 ноември не е избрана случайно. Различни активистки движения отбелязват 
тази дата като ден срещу насилието над жените още през 1981г. по повод убийството 
на трите сестри Мирабал – политически активистки в Доминиканската република , 
участвали в акции срещу режима на диктатора Рафаел Трихильо. 
Между 40 и 50% от жените в Европейския съюз са преживели различни форми на 
сексуален тормоз на работното си място. 
Редица научни изследвания сочат, че жените, изложени на физически или психически 
тормоз от страна на своя съпруг /партньор по – често страдат от здравословни 
проблеми. Експертите са установили, че домашното насилие нанася трайни вреди 
върху здравето, психическото и емоционално състояние на жените. 
Домашното насилие се отразява и върху децата, дори когато те не са пряко засегнати. 
Скандалите между родителите, агресията и насилието рефлектират върху 
емоционалното и психическо развитие на децата, оставяйки трайни негативни следи. 
По данни на ООН към м .март 2021г.близо 736 млн. жени – една от всеки три жени в 
света е подлагана на някаква форма на насилие през живота си , а средно по 137 жени 
всеки ден са убивани от членове на собствените им семейства. Данните сочат, че по – 
малко от 40% от жените, станали жертва на насилие търсят помощ. 
Всяка трета жертва на убийство в България през 2020г. е била жена, според статистиката 
на МВР. През 2019г. са извършени общо 80 убийства, 25 от които са на жени. Две трети 
от тях са убити от най – близките си хора, според данните. В началото на 2019г., след 
отхвърлянето на Истанбулската конвенция, Парламентът прие промени в Наказателния 
кодекс, с които домашното насилие вече се квалифицира като престъпление. 
Всеки трети човек у нас е ставал свидетел или познава някой, който страда или е бил 
малтретиран в дома си. За съжаление често замълчаваме, не съобщаваме за домашно  
насилие. Оставаме безучастни към тези проблеми. Време е всеки от нас да даде своя 
принос към решаване на проблемите с домашното насилие, въобще с насилието над 
момичета и жените. 
Сдружение „Жените на Казанлък“ стартира 16 дневна кампания „Мълчанието няма да 
те спаси“, посветена на правата на жените и борбата срещу насилието над момичета, 
жени и деца. 
 
Казанлък, 25 ноември 2021г. 
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МОМИЧЕТА ЛИДЕРИ 

 
За втора година Сдружение „Жените на Казанлък“ в партньорство с Общинска 
библиотека “Искра“ организираха среща с момичета от Професионална гимназия по 
лека промишленост и туризъм в града. 
Насърчаване на израстването, изграждане на лидерски качества, умения за вземане на 
решения, поставяне на цели са само част от темите, разгледани с момичетата. 
През екипни игри и влизане в роля, момичетата с помощта на психолога Ралица Митева 
изведоха качествата на лидера. Примери с жени лидери, с дискусия и споделяне всяко 
момиче сътвори в себе си свой образ за лидера жена. 
 
Казанлък. 23 ноември 2021г. 
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ЖЕНИ И МЛАДЕЖИ СРЕЩУ ЗАВИСИМОСТИТЕ 

 
 
 
 
 
 
 

Сдружение „Жените на Казанлък“, съвместно с Общински младежки съвет Казанлък 
основаха клуб “ Мечтай, бори се, побеждавай!“ Създаването на клуба залага на 
балансираност на общите усилия за активно участие на младите хора в обществения 
живот на Община Казанлък. Дейностите, заложени в проекта дават шанс на младите 
хора да се чуе и техния глас, да проявят отговорност към проблемите и заедно с 
„Жените на Казанлък“ да се търси решение.   
Приоритетите на съвместната дейност са: превенция и обучение за здравословен начин 
на живот и намаляване на търсенето на наркотични вещества и употребата на алкохол 
сред младите хора; превенция на рисковото поведение и употреба на наркотични 
вещества, насилието и агресията чрез възможности за участие на младите хора във 
форми за развитие на техните интереси, способности и таланти. Не по – малка е и 
ангажираността на новия клуб за повишаване информираността на обществото по 
проблемите, свързани със зависимостите сред младите хора и повишаване на 
нагласите, популяризиране на възможностите за участие на младежите в 
образователни и информационни кампании и различни младежки инициативи. 
Участниците в клуба са категорични, че заедно биха помогнали за ограничаване риска 
от употреба на наркотични вещества сред младите, но и че е необходима и 
ангажираност на обществото, на институциите, на медиите, на самите младежи. 
Инициативата е по одобрен проектна  „Жените на Казанлък“ за младежки дейности за 
2021г. на Община Казанлък. 
 
Пресцентър 
Казанлък, 20 септември 2021г. 
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Стартира Академия за жени предприемачи 

 
 
 
 
 
 
 

Сдружение „Жените на Казанлък“  откри Академия за жени предприемачи в Казанлък. 
 В продължение на два месеца участничките в обучението  безплатно ще се обучават по 
програми за бизнес планиране, модели за растеж на фирмата, информационно 
осигуряване. Дамите ще имат достъп до информация и консултации от специалисти в 
областта на предприемачеството, ще имат възможност за изготвяне на индивидуални 
планове за реализиране на собствен бизнес. 
Нашата цел е да насърчим равенството между мъжете и жените, да стимулираме 
професионалното развитие на жените в малкия и среден бизнес, да променим 
стереотипните нагласи в обществото – каза  Стела Кехайова – председател на 
сдружението при откриване на Академията – Според проучване на МЕТРО почти всяка 
втора жена /45%/ мечтае да  започне собствен бизнес, но едва 12 % вярват, че ще 
успеят. Голямо предизвикателство пред нежната половина на бизнеса са и дълбоко 
вкоренените обществени стереотипи. Резултати показват, че 65 % от анкетираните 
собственици на фирми мислят, че както жените, така и мъжете срещат трудности при 
започване и управление на бизнес. А ок.32 % смятат, че жените по – трудно създават 
бизнес, отколкото мъжете.“ „Независимо дали ще започнете сой собствен бизнес днес 
или утре, няма значение. Важното е, че ще получите увереност и подкрепа, ще получите 
нови знания и усъвършенстване на познания. Важното е, че ще имате своя шанс за 
развитие“ – каза още Кехайова. 
Инициативата е с подкрепата на Български фонд за жените по спечелен проект от 
конкурс за Общностно развитие 2021г. 
 
Пресцентър 
Казанлък, 16 септември 2021г. 
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В Казанлък е учреден Дискусионен клуб „Жерав“ 

 

 
Сдружение „Жените на Казанлък“ бе домакин на първата среща - дискусия на 
партньори от Гражданско обединение „Равни БГ“, която премина под надслов 
“Равенство за всички – от нас зависи“. Обединението „Равни БГ“ е коалиция от 
граждански организации в съмишленици, работещи в различни сфери на обществения 
живот в България, създадена в рамките на проект, подкрепен от Civitates – инициатива 
за демокрация и солидарност в Европа.  
Участници в дискусията бяха и Илияна Балабанова - председател на Българска 
платформа на Европейско женско лоби, гр. София и  Анелия Йончева –юрист от 
Фондация „Джендър алтернативи“ гр. Пловдив, Ахмед Мехмед – зам.кмет по социални 
дейност в Община Казанлък, Гинка Щерева – омбудсман на Общината. 
На срещата се учреди Дискусионен клуб „Жерав“, в рамките на Гражданско обединение 
„Равни БГ“,  целта на който е да се създаде възможност за по – широк обществен дебат 
по отношение на насилието над жените, участието на жените  в процесите на вземане 
на решения, в целия обществен и социален живот. „Жерав БГ“ ще даде възможност на 
неправителствените организации в страната да участват в съвместни инициативи, да 
надградят капацитет и да бъдат равнопоставен партньор в решаването на обществено 
значими проблеми. 
Сдружение “Жените на Казанлък“ е пълноправен член и на Българската платформа на 
Европейско женско лоби. Платформата обединява неправителствени организации от 
цялата страна, които работят за постигане на равенство между половете, срещу 
насилието над жените и дискриминацията. 
 
 
Казанлък, 2 септември 2021г. 
Прецентър 
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Академия за жени предприемачи 

 
Сдружение „Жените на Казанлък“ стартира Академия за жени предприемачи. 
Инициативата е по одобрен проект от конкурс за Общностно развитие 2021 на 
Български фонд за жените. 
С проекта целим  да насърчим равенството между мъжете и жените, да насърчим 
професионалното развитие на жените в малкия и среден бизнес. Нашата цел е да 
променим стереотипните нагласи в обществото, да стимулираме женското 
предприемачество, за да се увеличи броя на жените и младите предприемачи, 
участващи в процеса на управление, развитие, реализация, за повишаване на тяхната 
роля в бизнеса. А за това са необходими нови знания, нови умения, усъвършенстване 
на познания. Ние целим да повишим мотивацията на младите хора и жените, за да имат 
възможност за развитие, да са икономически независими, да отключат и развият своя 
икономически потенциал. Жените ще имат шанс  да участват в процеса на управление 
и вземане на решения в социално – икономическия живот на Община Казанлък, шанс 
за реализиране на своите бизнес идеи. 
Съдържанието на модулите, програмите и лекциите ще е съобразено с развитието на 
предприемачеството, бизнес планиране и предприемачески стратегии, модели за 
растеж на фирмата, информационно осигуряване на малкия бизнес и др. На 
участниците ще е осигурен достъп до информация и консултации от специалисти в 
областта на женското предприемачество, възможност за изготвяне на индивидуални 
планове за реализиране на собствен бизнес. Ще бъде представена и държавната рамка 
и институционална подкрепа за насърчаване и развитие на малкия и среден бизнес в 
България.  
Академията за жени предприемачи ще стартира през м. август 2021г. и ще продължи в 
рамките на три месеца. / един и/или два пъти седмично/. Обучението ще бъде 
безплатно, ще се провежда в присъствена форма. От 1 до 31 юли ще се осъществи 
подбор по документи / при необходимост и събеседване/. Желаещите да се  включат в 
обучението могат да заявят участие на Уеб сайта на сдружението www.jenitekk.com, да  
 
изпратят Мотивационно писмо на емайл jeni_kazanlak@ abv и jenikazanlak@gmail.com 
или на адрес: Казанлък, 6100 Младежки дом, оф.3.  
Пресцентър 
30 юни 2021г. 
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Център за превенция на насилието над жени 

 

 
В Центъра се предоставят безплатни специализирани програми в подкрепа на 
момичета и жени, пострадали от насилие, дискриминация и нарушаване на правата на 
жените. 
Програмите включват: 

• психо – социално консултиране; 

• правно консултиране; 

• процесуално представителство в Съда; 

• правни консултации по социално – икономически права; 

• семейно консултиране, групови сесии, съдействие за намиране на работа; 

• повишаване на осведомеността, разпознаваемост на проблемите като 
обществено значими. 

 
Център за подкрепа, обучение и квалификация 
Безплатен достъп до дейности и умения, повишаване на знанията и мотивацията, 
допълнителна квалификация, насърчаване на женското предприемачество и спомагане 
за повишаване на икономическа независимост на жените. 
Центърът е създаден със съдействието на Община Казанлък. 
 
„Магията е да направиш нещо добро, да видиш усмивки, да превъзмогнеш негативизма 
и предразсъдъците. Защото всяка жена има нужда от спасителна вяра“.    

Стела Кехайова 
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Признание за „Жените на Казанлък“ 
 
Приключи второто издание на „Програма за общностно развитие“ на Български фонд 
за жените. Програмата се осъществява с финансовата подкрепа на Глобалния фонд за 
общностно развитие, с медиен партньор БНР. 
В тридневния интензивен семинар, който се проведе в гр. Банкя участваха 17 местни 
лидери в различни области на обществения живот от различни региони на България. 
По време на обучението участниците придобиха знания и умения за устойчиво 
мобилизиране на общности и как да осъществят успешно своите каузи. Организиране 
на общности, проектни идеи, лидерство, предизвикателства и анализи, изграждане на 
кампании бяха само част от темите на срещата. Приключили успешно обучението, 
участниците имат възможност да кандидатстват за финансиране от Български фонд за 
жените за да реализират своите общностни  инициативи. 
Припомняме, че председателят на „Жените на Казанлък“  Стела Кехайова бе сред 
одобрените участници чрез конкурс от общо 101 кандидатури. 
 
 
Казанлък, 31 май 2021г 
Пресцентър 
0893 312144; 0893424797 
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Жените на Казанлък  на кафе с жените на Г.Изворово 

В петък, 23 април сдружение „Жените на Казанлък“ откриха приемна и в с. Горно 
Изворово. Срещата се проведе в Кметството на селото, със съдействието на  кмета 
Теодора Рабошева. 
Жените се обединиха около идеята, че усилията трябва да бъдат насочени за промяна 
нагласите в обществото, за разпознаваемост на проблемите, свързани с жените като 
обществено значими. Темите, свързани с правата на жените не са лични, не са „табу“ – 
те са резултат от формите на неравенство, стереотипните представи и 
дискриминацията в частната и публична сфера – категорични бяха дамите.  
Интерес предизвика и информацията за безплатните курсове, организирани от 
сдружението и предстоящите обучения за личностно развитие. 
Социалното и икономическо овластяване  може да помогне на жените да избягват 
ситуации на насилие, да се повиши участието на жените на пазара на труда; да се 
насърчава професионалното им развитие, защото достъпът до заетост и икономическа 
независимост спомагат за упражняване на влияние върху собствения живот, в 
обществото. 
Като ползотворна определиха срещата дамите в очакване на нови дискусии, нови идеи, 
предложения и действия в името на жените. 
Пресцентър 
Казанлък, 26 април 2021г. 
089312144, 0893424797 
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Жените на Казанлък с одобрен проект 
Сдружение „Жените на Казанлък“ спечели идеен проект за финансиране в рамките на 
конкурса 
 „ 8 март“, иницииран от Български фонд на жените. 
Конкурсът е в подкрепа визията на БФЖ за общество, в което няма насилие, 
дискриминация и неравенства и в което всяко момиче или жена има условия да 
разгърне своя потенциал в справедливо и непредубедено общество. 
Конкурсът за идейни проекти, посветени на Международния ден на жената – 8 март бе 
за смели идеи, с които да се отбележат правата и приноса на жените в България и по 
света, с които да се даде гласност на съвременните предизвикателства пред жените и 
момичетата. 
В конкурса са взели участие 112 проектни идеи от 46 населени места, като одобрените 
проекти са 10. 
Финалистите са утвърдени след селекция на две фази, където кандидатурите са 
оценявани по редица критерии, сред които: връзка на проектната идея с 
Международния ден на жените, степен на познаване на женския дискурс и/или ясно 
адресиране на съществуващи проблеми в женските общности, смели и оригинални 
подходи в дейностите на проектната идея, реалистичност, бюджет. 
Одобреният за финансиране идеен проект на сдружение „Жените на Казанлък“ е с 
бюджет 1800 лв. 
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„Жените на Казанлък“ с приемни в населените места на Община Казанлък 

 
 

„На кафе с жените на Казанлък“ е първата приемна на сдружението, която ще стартира 
в гр. Шипка  на 26 февруари 2021г.  в сградата на Кметството. 
„Ние искаме да бъдем близо до момичетата и жените на Община Казанлък – споделя 
Стела Кехайова – председател на сдружението – нашата цел е да привлечем 
вниманието на обществото за правото на всяко момиче и жена за семейна среда, 
образование, закрила и подкрепа. 
На тези срещи заедно ще обсъждаме проблемите на жените, в подкрепа на техните 
права, в подкрепа за запазване на българското семейство и традиции. Ще оказваме 
подкрепа и съдействие  за постигане на  по – голяма икономическа независимост, 
допълнителна квалификация и реализация, подкрепа за намиране на работа. Ще 
подкрепяме всички идеи, които правят добро, които обединяват в каузата за подкрепа  
на жените. 
Ние сме уверени,  че ще променим разпознаваемостта на проблемите, свързани с 
правата на жените като обществено значими, че ще се засили интереса към тях, ще се 
повиши информираността за възможности за избор и усещането за значимост на 
момичетата и жените.  
Ние вярваме, че срещите, които планираме да открием и в други населени места ще ни 
обединят в каузата за подкрепа на жените, защото само заедно можем повече.“ 
 
 
Пресцентър 
Казанлък, 8 февруари 2021г. 
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НА ЕКИПА НА РОДИЛНО ОТДЕЛЕНИЕ С ЦВЕТЯ И ПРИЗНАТЕЛНОСТ 

 
 
 
 

 
Днес, в Деня на родилната помощ – 21 януари, представителки на сдружение „Жените 
на Казанлък“ поздравиха екипа на Родилно отделение в МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски“ гр. 
Казанлък. 
„Нищо не е в състояние да ни спре да бъдем до Вас в този ден – Деня на родилната 
помощ“ – заяви председателя на сдружението Стела Кехайова в обръщението към 
екипа на отделението - 
Приемете нашите най – сърдечни поздрави и пожелания за професионалния Ви 
празник. Днес, ние засвидетелстваме огромното си уважение и признателност за Вашия 
труд и всеотдайност. Защото Вие сте носители на надеждата, на щастието и усмивките, 
на бъдещето. Бъдете здрави! Бъдете благословени! Честит празник! – каза още 
Кехайова. 
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Чуй ме , виж ме ! 

 
Сдружение “Жените на Казанлък“ стартира 16 дневна кампания „Чуй ме, виж ме!“, 
посветена на правата на жените и борбата срещу насилието. 
Инициативата започва днес 25 ноември - Международният ден за елиминиране на 
насилието срещу жените и ще продължи до Международния ден за правата на човека 
– 10 декември.   
Тревожните данни днес сочат, че до 70 на 100 от жените стават жертва на физическо 
или сексуално насилие, като най- често причинителите са съпрузи, интимни партньори 
или друг близък човек на жертвата.  
Всяка трета жертва на убийство в България през 2019г. е била жена, според статистиката 
на МВР. През 2019г. са извършени общо 80 убийства, 25 от които са на жени. Две трети 
от тях са убити от най – близките си хора, според данните. В началото на 2019г., след 
отхвърлянето на Истанбулската конвенция, Парламентът прие промени в Наказателния 
кодекс, с които домашното насилие вече се квалифицира като престъпление. Според 
изнесените данни през 2019г. обажданията на тел.112 за домашно насилие са общо 34 
949. Най – много са предадените  към полицията сигнали за домашно насилие в София 
, Враца, Плевен Ст.Загора, Хасково. 
От  Доклада за дейността на Районна прокуратура Казанлък за 2019г., публикуван на 
сайта на РП Казанлък за 2019г. са заведени общо 190 жалби, сигнали, проверки, 
касаещи осъществено домашно насилие, закани за убийство и нарушена заповед за 
защита от домашно насилие. Новообразувани за 2019г. – 48 дела, от тях 40 са с 
тематична квалификация “домашно насилие“. 
Всеки трети човек у нас е ставал свидетел или познава някой, който страда или е бил 
малтретиран в дома си. За съжаление често замълчаваме, не съобщаваме за домашно 
насилие, считайки тези проблеми за лични. 
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Съществува неразбиране на проблемите, свързани с насилието 
над жените, дискриминацията и неравнопоставеността между половете. Ето защо е 
толкова важно, всички ние като част от обществото да даваме гласност на проблемите, 
свързани с правата на жените във всички сфери на личния и социален живот. 
Всички заедно да кажем „Не на насилието над жените“. 
Пресцентър 
Казанлък, 25 ноември 2020г. 
 
 

 
 
На 3 ноември 2020г.стартира безплатният курс по английски език за жени, пострадали 
от домашно насилие и самотни майки, организиран от сдружение “Жените на 
Казанлък“. 
Обучението е за начинаещи, провежда се два пъти седмично по 60 мин. И ще 
продължи в рамките на 4 месеца. Курсът по английски език е насочен към 
придобиване и усъвършенстване на писмени и разговорни умения. Осигурени са 
учебни помагала на курсистките. 
Обучението ще завърши с полагане на финален тест и издаване на сертификат за 
завършено ниво. 
Курсът е част от стратегията на сдружението „Програма за съдействие за насърчаване 
на образованието, обучението и професионално развитие на жените, пострадали от 
насилие; подобряване на уменията и допълнителна квалификация като фактор за 
икономическо овластяване и независимост на жените“ и „Програма за съдействие за 
постигане на цялостна реализация на жените в икономическия и обществен живот на 
Община Казанлък“. 
Пресцентър 
Казанлък, 17 ноември 2020г. 
 

 
Сдружение „Жените на Казанлък“ стартира безплатни курсове по английски език за 
жени, пострадали от домашно насилие и самотни майки. 
Курсът е част от „ Програма за съдействие за насърчаване на образованието, 
обучението и професионално развитие на жените, пострадали от насилие; 
подобряване на уменията и допълнителната квалификация като фактор за 
икономическо овластяване и независимост на жените“ и 
 „Програма за Съдействие за постигане  на цялостна реализация на жените в 
икономическия и обществен живот на Община Казанлък“. 
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Курсът за обучение  по английски език е изцяло насочен към 
придобиване и усъвършенстване на писмени и разговорни умения, като осигурява 
съвременно и практично обучение, гарантиращо резултати в крайни срокове. 
Курсът ще стартира на 2 ноември 2020г. 
От 7 до 26 октомври 2020г. желаещите могат да  заявят участие и получат допълнителна 
информация на уеб сайта на сдружението www.jenitekk.com или на ел.поща: 
jeni_kazanlak@abv.bg. 
 
 
Пресцентър 
Казанлък, 6 октомври 2020г. 
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