
Станете наш партньор - 
подкрепете жените, 
поели към достоен,
независим 
и щастлив живот!



Мисията на фондация Emprove 
е да повиши осъзнатостта 
към най-ранните прояви на насилие 
във взаимоотношенията, 
да променя обществените нагласи, 
както и да подкрепя жени и момичета, 
преживели насилие.

ЗА ФОНДАЦИЯ
EMPROVE

Дейността ни включва публични 
кампании за ранна превенция 
и осведоменост; 
безплатна психологическа 
и юридическа подкрепа към жени,
преживели насилие; коучинг; събития;
обучения; групови терапевтични сесии; 
арт инициативи; 
както и изграждане на първа 
по рода си общност на #ЖенитeSurvivors 
(жени, успешно излезли от връзки 
с насилие, подкрепящи други жени 
по пътя им към промяна и нов живот).



#ИзкуствотоПробужда е вдъхновяваща инициатива, от която се родиха кинопроектът за
социална промяна РаноБудна: ПРОБУЖДАНЕ* (в партньорство с Ню Бояна и Национален
Фонд Култура), както и първият по рода си курс по творческо писане 
за #ЖенитеSurvivors (в партньорство с Британското Посолство в България). 
Следващата стъпка в развитието на #ИзкуствотоПробужда включва вълнуващ
мултидисциплинарен проект. 
В първата половина на 2022г. избрани художници ще илюстрират 30 микро истории,
написани от #ЖенитеSurvivors и редактирани от британските писатели 
Хана Стивънс и Уил Бъкингам.

#ИЗКУСТВОТОПРОБУЖДА

“Изложбата има много важен ефект за жените, преживели насилие - 
да се усетиш приет не заради лицето си, а заради това, 
което излиза от теб - историята ти.” 
- Славка Зидан, терапевт



“ПОЧУВСТВАХ, ЧЕ
НЯКОЙ ВЯРВА В МЕН
И В УМЕНИЕТО МИ
ДА ТВОРЯ!”

-жена сървайвър и автор



За да заживеят по-дълъг и устойчив живот,
илюстрираните истории ще бъдат претворени 
в колода асоциативни карти. 
Карти на силата, новия живот 
и победата над насилието 
с изключително широко приложение - 
от терапевтични формати и фасилитиране 
на групи, 
до лична употреба – за повишаване 
на съзнанието, вдъхване на сила, 
увереност, смелост и пр.

КАКВО СЛЕДВА:

Чрез тях посланията за ранна превенция 
и пробуждане на #ЖенитеSurvivors 
могат да достигнат до хора, които не са
осъзнали, че имат нужда от подкрепа. 
А съчетанието на две толкова въздействащи
форми като литературното и визуалното
творчество, 
крие силата да докосне онези дълбоки
пластове на съзнанието така, 
както само изкуството умее.

*Изображенията са с илюстративна цел.
Източник: Good Night Stories for Rebel Girls,
Cavallo&Favilli 2018



КАЛЕНДАР 
НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ
СЪБИТИЯ:

7. Mарт: Прожекция и дискусия в партньорство с екипа на филма
„Жените наистина плачат” 
(“Women Do Cry”) в Дом на киното.
 
10. Март (в седмицата на Международния Ден на жените): 
„Пробуждане между редовете“ - 
артистично четене на микро истории за женската сила, написани от
#ЖенитеSurvivors 
(с участието на актьори и други публични личности).

Март-Април: Конкурс за кратки истории на жени и тяхното
пробуждане. 
 
17. Май: Откриване на изложба 
“Пробуждане между редовете” – 
30 микро истории за женската сила, 
разказани в илюстрации, в Квадрат 500.
 
Май-Юни: Съпътстващи събития, публични дискусии, срещи на 4 очи,
литературни четения 
и коктейл в Резиденцията на Британското Посолство.
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РаноБудна: ПРОБУЖДАНЕ е нашият първи кинопроект за социална
промяна, който бе прожектиран върху фасадата на галерия Квадрат
500. С него стигнахме чак до Русия, където спечелихме наградата на
журито на Catharsis Festival. Към днешна дата продължаваме да го
излъчваме при нашите партньори от Дом на Киното, където през
2022г. регулярно организираме събития за кино и дискусии.
https://www.facebook.com/emproveproject/videos/430002328035964

#РаноБудна е кампания, която обединява ценна информация,
окриляващи истории и безплатна, професионална подкрепа към
жени, които се намират в предизвикателен етап от живота си.
Основна мисия на #РаноБудна е да осведоми жени и техните близки
за #ПървитеЗнаци, че се намират във връзка с насилник.

https://www.facebook.com/emproveproject/videos/430002328035964


СТАНЕТЕ ЧАСТ 
ОТ ПРОБУЖДАНЕТО

Свържете се с нас 

Очакваме ви на
contact@emproveproject.eu
Олга Минева, Oсновател на Фондация Emprove:
+359 889 673898
facebook.com/emproveproject
www.emproveproject.eu

mailto:contact@emproveproject.eu
http://facebook.com/emproveproject
http://www.emproveproject.eu/

