СНЦ „ЖЕНИТЕ НА КАЗАНЛЪК”

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.
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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.

НА ЕКИПА НА РОДИЛНО ОТДЕЛЕНИЕ С ЦВЕТЯ И ПРИЗНАТЕЛНОСТ
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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.

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.
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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.
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.
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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.
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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“.
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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