
 

П О К А Н А  

За участие в хакатон на тема „Икономическо овластяване на жени,  

жертви на домашно насилие“ 

 

До Ръководството на Русенски университет „Ангел Кънчев“ 

София, 22.01.2021  

 

С настоящата покана „Център за развитие на устойчиви общности – ЦРУО“, неза-

висима, неправителствена организация в обществена полза, учредена през 1995 г., Ви 

кани за съвместното осъществяване на хакатон, част от проект „Постигането на иконо-

мическа независимост – фактор за напускане на насилствена връзка с интимния парт-

ньор“ (WEGO – Building Economic Independence: the Way Out of Intimate Partner Violence, 

Ref. REC-RDAP-GBV-AG-2017, Project ID 810371) – https://www.wegoproject.eu/ 

В изложението на писмото ще откриете кратко представяне на проекта.  

 

ОПИСАНИЕ НА СЪБИТИЕТО  

В рамките на един уикенд (26-28 февруари) студенти от Русенския университет 
"Ангел Кънчев" ще работят заедно, за да създадат решения, които помагат на жени, 
жертви на насилие, да бъдат независими и овластени. Икономическата зависимост 
е водещ фактор за насилие от страна на интимния партньор, а много жени се боят 

да напуснат насилствена връзка именно поради своята финансова зависимост. Ето 
защо идеята е заедно да създадем решения, които да гарантират устойчива еманципа-
ция на жертвите. Резултатите могат да варират от идеи за интерактивни произведения 
на изкуството до технологични приложения, създаване на услуги и да допринасят 
както за повишаване на осведомеността, така и за конкретно решение на съответ-
ния проблем.  
 

Всички създадени в рамките на събитието проектни предложения ще бъдат пред-
ставени (на 28 февруари) пред публика и жури, което ще раздаде награди за развитие 
на проекта на обща стойност 2200 евро.  

 
 

ПРОГРАМА 

 

ДЕН 1 (ПЕТЪК): 

12:00 ч. Събиране на отборите  и регистрация 

13:00 ч.  

Официална церемония по откриване. 

Подписване на териториален протокол за 

партньорство. Старт на хакатона. 

16:00 ч. 

Обща среща на отборите с ментори и кон-

султанти, задаване на въпроси по казу-

сите. Време за работа. 

17:30 ч. 

Презентация за решаване на проблеми, 

анализи и брейнсторминг. 

 

ДЕН 2 (СЪБОТА): 

10:00ч. Работа по отбори. 

13:00ч. Обяд. 

https://cscd-bg.org/bg/
https://www.wegoproject.eu/


 

16:00ч. Лекция по: Презентационни умения. 

ДЕН 3 (НЕДЕЛЯ): 

12:00ч. 
Представяне и защита на проектните 

предложения 

13:00ч. 
Тържествена церемония по награждаване 

на победителите. 

 

По време на общите срещи с менторите ще имате възможност да научите повече 

за това как да презентирате успешно, какви финансови стълбове бихте могли да изпол-

звате и как да развиете технологичните си умения. 
 

Моля да попълните следната декларацията за участие и регистрационна форма! 
 

ЗА СЪБИТИЕТО – МЯСТО, ДАТИ, ФОКУС 
 

КЪДЕ: При партньорите ни от Русенския университет "Ангел Кънчев" (в случай, 

че противоепидемичните мерки не позволяват физическото събиране, хакатона ще се 
проведе онлайн).  
 

КОГА:  
Регистрацията продължава до 4 февруари. 
На 17 февруари, 2021 г. ще се състои предварително онлайн опознавателно съ-

битие за отборите, където ще се срещнат и със специалисти по темата и могат да за-
дадат своите въпроси. 

От 26 до 28 февруари, 2021 г. на място заедно с ментори 

Ще се свържем с всички студенти, проявили интерес към събитието на 5 февру-

ари, 2021 година!  

 

КАКВО:  
Този хакатон се стреми да намери решения за следните проблеми при жени 

жертви на домашно насилие: грижа за деца, финансова грамотност, психическо 
здраве, кариерно развитие.  

 
Ако винаги си искал да работиш рамо до рамо със специалисти, ментори и да ре-

шаваш истински проблеми, това събитие е именно за теб. Какво ще се случи? 
Ще измисляш и разработваш идеи, заедно с ментори, доказани специалисти в сферата 
си, които имат значителен опит в успешното стартиране и реализиране на различни 
проекти. Заедно с тях ще създадете и креативно решение, което ще помогне на много 
жени. Ще добиеш опит в решаването на проблеми, анализите, креативното мислене, 
презентационните умения и ще направиш света една идея по-добър. 

КАК ЩЕ РАБОТИМ И КАКВИ РЕЗУЛТАТИ ОЧАКВАМЕ 

Вие ще работите в екип с хора, които най-вероятно не познавате. Това е стра-
хотна възможност да научите много един от друг и да създадете нещо ново с разширен 

инструментариум.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScU9Fl00_9cRA44sZV1o2Iwe1LgK3DN1lWlikRBlqatA5-w4Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBkmx9WTpntGAf7hvor6GjtMPV8jMCm-EV5Lq91yJstlsxYA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628


 

Вие сте равностойни партньори – знанията, уменията, таланта и мотивацията 
ви са решаващи. Молим ви да се отнасяте с уважение към своите съотборници и оста-
налите участници, да се изслушвате и опитате да намерите общ поглед. Атмосферата 
на събитието ще е приятелска и неформална и очакваме всички заедно да допринесем 

за зареждаща и вдъхновяваща среда. 

Молим Ви да ни споделите, ако все пак в отбора възникне неразбирателство или 
какъвто и да е проблем. Нашата мечта е да акумулираме талант и знания за една наис-
тина важна кауза, и ще направим всичко възможно събитието да е хубаво преживяване 

за всички. 

Можете да се обръщате към екипа ни във всеки един момент по всякакъв повод - 
ще се опитаме да намерим решение на всеки един въпрос. 

Интензивните работни сесии предвиждат брейнсторминг, скициране/прототипи-
ране в екип и разговори с менторите, за да може всеки екип да създаде своята идея: 

 Прототип/концепция за произведение на изкуството и/или приложение, което 
представя темата и/или предлага решение, и/или провокира комуникиране на 
проблемите по необичаен начин. 

 Няма ограничение в изразните средства и техники, но е добре концепцията да 
включва някакъв технологичен/интерактивен елемент - дали той ще е водещ, 
или ще подкрепя работата на артиста, решава екипът заедно. 

 Резултатът от отборната работа - физически или дигитален прототип/концеп-
ция - трябва да може да бъде представен по вълнуващ начин пред журито, но 
и да има потенциал за реална реализация със сравнително ограничени средс-

тва (грантът за развитие е в размер на 2200 евро) 

На събитието ще присъстват ментори, които ще са на разположение да помагат 
на екипите с допълнителна информация и да отговарят на въпроси свързани с темата. 
Можете да обсъждате вашите проектни предложения с тях и да ги помолите за полезни 
съвети. 
 

ЗА ПРОЕКТА:  

Проект WE GО! си поставя за цел да съдейства за  икономическо овластяване на 

жени преживели  насилие,  чрез укрепване на структурите за подкрепа - местни, нацио-

нални и европейски и чрез насърчаване прилагането на добри практики и мултидисцип-

линарно сътрудничество между всички заинтересовани страни.  

Тук може да гледате представяне на проекта и новини относно реализирането на про-

екта в България. 

За въпроси: 

Диана Георгиева – тел.: 088 892 7578,e-mail: gpf.bulgaria@gmail.com 

ОЧАКВАМЕ ВИ! 

   

https://cscd-bg.org/bg/proekti/proekt-we-go-2/postiganeto-na-ikonomicheska-nezavisimost-kato-faktor-za-napuskane-na-nasilstvena-vrazka-e-tema-po-koyato-fondatsiya-dpb-prodalzhava-svoyata-rabota-v-nov-dvugodishen-proekt
-%20https:/www.youtube.com/watch?v=VJTodsADsio&t=1s
https://cscd-bg.org/bg/proekti/proekt-we-go-2
https://cscd-bg.org/bg/proekti/proekt-we-go-2
mailto:gpf.bulgaria@gmail.com

