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 НАШАТА КАУЗА

Жените да заемат достойна и заслужена
позиция, като успешно осъществят всички
свои роли в обществото, семейството и
бизнеса.

 НАШАТА МИСИЯ 

Пълна подкрепа за жените в процеса на
тяхното образование, обучение,
професионална ориентация и реализация,
духовно развитие и участие в управлението.

Асоциация 

„Да съхраним жената”



Асоциация 

„Да съхраним жената”

Работи в подкрепа  на децата, 
младежите и възрастните хора 

в социален риск, 

за преодоляване на изолацията, 
неравнопоставеността и 

превенция на 
маргинализацията.



Асоциация 

„Да съхраним жената”

Асоциацията е лицензиран  

доставчик от МТСП на 

социални услуги за деца и 

възрастни 



Асоциация 

„Да съхраним жената”

Структури към Асоциацията

Административен и 

оперативен екип на 

Асоциацията – 7 души

Общество на 

предприемчивите 

жени – 300 членове

Председател: 

доц Надя Костова, 

дин

Клуб Млади бизнес 

лидери от ново 

поколение – 30 членове

Председател: 

Петър Въчев

Правна клиника –

членове 20 млади юристи

Ръководител: дюн Антон 

Грозданов - юрист

Клуб на доброволци и 

благотворители –

30 членове

Център за психологическа 

рехабилитация и превенция 

“Ръка за ръка” 

Председател: Веселина

Кирякова, психолог
Проект SILO - Подкрепа за 

подобряването на възможностите 
за обучение на социално изключени 

групи чрез 
използване на изкуства

Ръководител: Йорданка Ненчева

Проект: “Социални услуги за 

девойки и младежи с 

увреждания от СУПЦ „А. д–р 

Железкова” за развитие на 

интересите и възможностите им 

за пълноценен и самостоятелен

живот”

Ръководител: Елена Патронова

Център за социална

интеграция и 

рехабилитация

“ИМПУЛС”, Управител: 

Йорданка Ненчева, дфн



Нашите приоритети са:

Да работим за социалната интеграция на 

групите в риск:

•деца лишени от родителска грижа;

•младежи и девойки с трайни увреждания или без родители;

•възрастни хора, самотно живеещи, с увреждания или социално 

слаби;



Нашите приоритети са:

Да работим за намаляване на женската 

безработица и увеличаване на приноса на 

жените в бизнеса:

•да провеждаме информационни и обучителни семинари;

•да продължим устойчиво провеждането на традиционния 

конкурс “Жена предприемач и мениджър на годината”;

•да повишаваме знанията, уменията и усвояването на 

евростандартите във всички браншове, където работят жени;



Общество на предприемчивите

Наградени и номинирани бизнес дами от

Х Конкурс “Жена предприемач и мениджър на годината”

19.07.2011 г.



Факти 

 Близо 250 фирми във Варна се ръководят от
жени;

 Повече от 15 000 специалисти, служители и 
работници се ръководят от жени;

 21 % от тези фирми прославиха България и 
Варна в сферата на туризма;

 16 % произвеждат стоки и услуги;

 27 % представляват бранш строителство;

 19 % рекламни и медийни агенции и фирми за 
PR;

 37 % са в сферата на търговията.



Конкурсът през годините
2004 2006

20052007

2008



Международно бизнес 

сътрудничество

Работна среща в Сан Джиминяно, 

Италия, м. май 2011г.

Международен семинар за участие на 

жените в гражданското общество, 2009г.



Нови бизнес иноватори

Първо лятно училище за Новите бизнес 

иноватори 

хотел АКВА, 2010г.

Приемственост между поколенията в бизнеса

Коктейл в хотел  Мусала Палас, 2010г.



Социалната отговорност на бизнес 

дамите

Г-жа Узунова и г-жа Габровска на Доматено парти с възрастните жени от ЦСРИВЖ „Импулс

Краси Чапликова и девойки от

СУПЦ „Анастасия д-р Железкова”

Калояна Димитрова връчва награда 

на Форума „Достойна варненка”



Приключения и забавления

Туристическо пътуване до свещения Перперикон

На юбилей! С много настроение и песни след работния ден



Център за социална 

рехабилитация и интеграция на 

възрастни жени „Импулс”

Тържествено откриване на Център „Импулс” – 2008 г.

Тържествено откриване на новата база на Център „Импулс” – 2010 г.



Със заповед на кмета на Община 
Варна 45 жени са приети в Центъра и се 
обгрижват по определени стандарти.

С решения на сесията на 
Общинския съвет  бе приета Социалната 
програма, за изпълнението на която 
Асоциацията е доставчик на услуги.

От месец септември 2008 г. с 
финансовата подкрепа на Община 
Варна функционира ЦСРИВЖ „Импулс”. 

Център за социална 

рехабилитация и интеграция на 

възрастни жени „Импулс”



Център за социална рехабилитация и 

интеграция на възрастни жени „Импулс”

Под компетентното ръководство на лекари, психолози, рехабилитатори, 

трудотерапевти и социални работници ние предоставяме в 10 направления

•ФУНКЦИОНАЛНА ТРУДОТЕРАПИЯ – художествено плетиво, кулинарно изкуство, шев и 

кройка, цветарство и градинарство

•РЕХАБИЛИТАЦИЯ – лечебна физкултура, масаж, алтернативна медицина, козметика за 

лице и тяло, самомасаж и др.

•УЧИЛИЩЕ ЗА ЗДРАВЕ – профилактика, прегледи, медицински консултация, психотерапия

•КУЛТУРОТЕРАПИЯ - Посещения и обсъждане на опрени и театрални постановки, 

конипрожекции; възстановяване на етнографски традиции;   

•МУЗИКОТЕРАПИЯ - Индивидуално и хорово пеене, концертна дейност;

•АРТТЕРАПИЯ - Рисуване върху коприна, керамика, стъкло, платно;

•КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ - Обучение по компютърни технологии за начинаещи и 

напреднали;

•ШКОЛА ЗА ЗДРАВЕ И КРАСОТА - Макиаж и фризьорство за самочувствие;

•СПОРТ - Аеробика и водна гимнастика;

•ТУРИЗЪМ - Походи и екскурзии до забележителности в града и страната;



ФУНКЦИОНАЛНА ТРУДОТЕРАПИЯ ЧРЕЗ ШЕВ И 
КРОЙКА , ПОАНЛАС и  ТЪКАЧЕСТВО



ЦВЕТАРСТВО И 

ГРАДИНАРСТВО



КУЛИНАРИЯ



МУЗИКОТЕРАПИЯ

вокална група 

“Мелодии на зрелостта”





АРТТЕРАПИЯ
Рисуване върху коприна, керамика, стъкло, платно; 

организиране на тематични художествено-творчески изложби





УЧИЛИЩЕ ЗА ЗДРАВЕ

Здравни беседи с лекари специалисти



Профилактика и рехабилитация с медицинска 
апаратура по лекарско предписание







Компютърно обучение



Център за социална рехабилитация и 

интеграция на възрастни жени 

„Импулс”

Резултатите са :

•Подобрвява се психическото и физическо здраве на хората;

•Удовлетворяват се културните, естетическите, обществените и социални интереси и 

потребности на възрастните жени;

•Преодлоява се социалната изолираност. Създават се добри условия за интеграция в 

обществото;

•Създават се условия за възрастните жени да продължат да оказват активна 

подкрепа на обществото и най-близките им хора.

•Развиват се творческите им възможности, добиват увереност в собствените си сили, 

повишават самочувствието си;

•Борят се със стреса, зареждат се с положителни емоции, повишават тонуса си, 

което осигурява творческо дълголетие;



Посещение на исторически 
места



Откриване на Галерия “Импулс” 
2014г.



Проект “Насърчаване развитието на личностния потенциал на 

девойки и младежи в неравностойно положение от СУПЦ 

“Анастасия д-р Железкова” за успешно социално включване”

Резултати:
• Усвоени умения за 

преодоляване на 
психологическите проблеми 
и справяне с конфликтни 
ситуации в колектива;

• Придобити нови знания за 
здравословен начин на 
живот;

• Усвоени норми на поведение 
на обществени места;

• Свободно изразяване на 
възможностите, чрез участие 
в приложни и художествено 
творчески дейности;

Ние знаем, можем и искаме да успеем!

Летен празник – 25 август 2011 г.



Проект “Полезни и активни през лятната ваканция -

стимулиране на младежката активност и инициативност за

изграждане на социални умения у деца с нарушено зрение”

В рамките на проекта бяха 
обучени 25 доброволеца –
студенти и млади 
специалисти от помагащи 
професии.

С тяхното активно участие се 

реализират превантивни и 

обучителни модули сред деца и 

млади хора от СОУДНЗ “Проф. 

д-р Иван Шишманов” и СУПЦ 

“Анастасия д-р Железкова”

Обучение на деца с нарушено зрение

Доброволците на Асоциацията



Проект “Полезни и активни през лятната ваканция -

стимулиране на младежката активност и 

инициативност за изграждане на социални умения у 

деца с нарушено зрение”

Извършени дейности: 

Проведени са превантивно обучителни модули сред 

децата от целевата група по социално значими теми като 

дискриминация и човешки права, насилие и трафик на хора, 

асоциално поведение, промоция на здраве.

Издадени и разпространени Брайлови информационни 

брошури.

Разговор с психологПрактически занимания 



ПРОЕКТ SILO 

Подкрепа за подобряването на възможностите 

за обучение на социално изключени групи чрез 
използване на изкуства

 Целта на проект SILO е да отговори на нуждите на социално 
изключени хора, изложени на риск поради липсата на 
базови компетенции и       възможности за учене през целия 
живот. 

 Целта е да се осигури педагогика, да се даде възможност на 
целевата група от практикуващи специалисти за ангажиране 
и подкрепа на техните     бенефициенти - социално 
изключени възрастни хора, да  постигнат валидирани 
компетенции посредством участие в неформално обучение 
чрез проекти с изкуства с участие на публиката.



SILO
 Проектът се изпълнява от 6 партньорски организации: 

SAFE Великобритания (водещ); Institute of Cultural Capital Великобритания; ABD Испания; 
EST Полша; IASIS Гърция; Асоциация „Да съхраним жената” България. 





ОБЩИНА ВАРНА
СОЦИАЦИЯ “ДА СЪХРАНИМ ЖЕНАТА

Проект
„Осигуряване на подкрепа за бременни жени и млади 

майки в социален риск” финансиран от Дирекция: 
„Образование, младежки дейности и спорт” – Община 

Варна
2015г.

финансиран от Дирекция: „Образование, младежки дейности и спорт” 

Община Варна

Чрез обучителни, информационни, мотивационни, психологически, 
мениджърски дейности и срещи на „живо”  

във фирми, банки с лидерите им,

ще се осъществи  подкрепа на младите жени в риск,

с цел превенция на изоставяне на деца в институциите,

за успешна реализация на мечтите им за щастие и  професионален и 
духовен живот тук в България, във Варна.



Насоки за развитие

Какви са нашите планове за устойчивост на социалните 
услуги, които Асоциацията предлага?

 Ще продължим терапевтичната и рехабилитационната 
дейност на Център „Импулс” за възрастни жени до 2016 г.

 Планираме да разкрием Център за социална 
рехабилитация и интеграция на млади майки в социален 
риск, майки с увреждания, самотни майки, без професия, 
безработни. Ще ги обучаваме в социални умения, чрез 
професионални и мотивационни програми за социално 
включване на младите майки. През това време ще 
организираме група от жени пенсионерки да се грижат за 
децата надомно.



Насоки за развитие

 Ще продължим активно да работим за

деинституционализацията на грижите за деца до 3 години и

от 3-17 години.

 Работим за откриване на първи в България Университет за

възрастни хора над 50 г.по примера на подобни примери в

Германия, Полша и Словения. За нашия голям град, където

има съсредоточие на много възрастни хора от цялата страна

такъв социален формат е необходим за адаптацията към

пенсиониране, осмисляне на ежедневието, осъществяване

на хоби интереси през третата възраст.

Това ще ни интегрира в Европейската

директива”Обучение през целия живот”

Това ще бъде и нашият принос за подкрепа на

възрастните хора.



Нашите очаквания и 

изисквания към…

Държавата, Общината и бизнеса като партньори са:

 Да се разкрият повече работни места за намаляване на 
безработицата, за изпълнение на основното право в конституцияа –
Правото на труд;

 Да се обхващат масово децата в предучилищната мрежа, особено от 
ромския етнос;

 Да се адаптира социалната политика към днешната демографска 
структура на населението;

 Да се подкрепят финансово инициативите на НПО, които 
осъществяват много полезна и ефективна работа сред хората.



Асоциация “Да съхраним жената” Варна е пред своята 17 
годишнина

 Спечелихме държавна поръчка за ЦСРИВЖ “Импулс” за

пет години напред;

 Готвим се за Третия Форум “Достойна Варненка”;

 Подкрепяме Варна за Европейска младежка столица

2017г. и ще работим конкретно за изпълнение на

нашите инициативи.



На финала:

От майка род се почва!

Предприемчивите ще възродят 

България!

Доброто и успеха са наша цел!




