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Има ли пол кризата? 

 Жените и технологиите, 

жените в технологиите 
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Светът през 2013: (Д)Ефекти от 

финансовата и икономическа криза 

Старите концепции вече не работят 

• Безпрецедентни нива на безработица - 26.217 милиона (10,8%), 
Европа27 (Ян 2013) 

 за сравнение: САЩ – 7,9%, Китай – 4,1% 

• Глобалните модели са неефективни 

• Миграция на работна сила към „новия свят“ ( ЛА и АКП) 

Нов геополитически и икономически пейзаж 

• БРИК 

• Близкия Изток и Северна Африка  

• САЩ - вътрешен фокус 

Предизвикателства пред комкурентоспособността на Европа  

• Застаряване – до 2020г. % граждани над 65г. ще се увеличи с 20% 

• До 2015г. само в ИКТ сектора в Европа ще има дефицит на 700 000 

квалифицирани работници 
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Има ли пол кризата? 

• Разлика в заплащането (Gender Pay Gap) -17% средно за 

Европа 

• Безработица - 12% разлика в нивата на работещите мъже и 

жени 

• Почасова заетост - 32% жени и 8% мъже 

• Феминизация на бедността – жените (самотни майки и жени в 
напреднала възраст) са по-застрашени от  крайна бедност от 
мъжете. Жените са по-застрашени и при съкращаване работни 
места в държавния сектор 

• Насилие над жени – в Европа 7 жени дневно биват убивани, а 
всяка 5та жена е жертва на физическо насилие 
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Предложения 

на Комитета за правата на жените в ЕП 

• Препоръка към националните парламенти да въведат специални 
политики за осигуряване на Gender equality 

• Оценка на непосредствения и средно срочен ефект на 
икономическата криза – повишен риск за жените ( дом. насилие, 
намалени отпуски по майчинство, завишен риск от бедност на жени 
в напреднала възраст ) – облекчен достъп на страните –членки до 
Европейски Социален фонд 

• Адаптиране на Структурниоте фондове за подкрепа на Gender 
програми 

• Заличаване на разликата в заплащането между мъжете и жените ( 
17%) 

• Маркоикономически и социални реформи и регулации на 
работната сила 

• Да се въведат work-life balance measures 
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Лидерите на Европа за кризата 

„Гневът срещу политиците и правителствата , дори и 
основателен, не е достатъчен за преодоляване на кризата. 
Хората  трябва да осмислят изборите пред Европа – дори и 
те да предполагат вземането на трудни решения и 
лишения.“ 

Йорг Асмунсен, Европейска Централна Банка  

 

Ограничаване на бюджетните дефицити < 3% и намаляване 
публичния дълг под 60% 

Структурни реформи  

• Ефективност на администрацията 

• Подобряване на събираемостта на данъците  

• Реформиране на пазара на труда 

• Програми за стимулиране на икономическия растеж  

Федерална Европа  



Как Европa да постигне 

икономически растеж 

 
Ефективност чрез нови технологии 

• Е - образование – учене през целия живот 

• Е - правителство – прозрачност  

• Е - демокрация – Обединена Европа 

 

Развиване на нови умения  
• Иновации 

• Креативност 

• Предприемачество  

 

Колаборация – съвместни разработки и инфраструтура 

 

Europe 2020 - smart, sustainable , inclusive growth  

 
 



 

 

Мобилизиране на жени в професионални и 

управленски роли за просперитет на 

Европа  

 
 



„По последни данни, жените представляват 

повече от 50% от студентите във висшето 

образование и повече от 50% от всички 

дипломирани докторанти в Европа 27. Но само 

20% от студентите в инженерните и 

компютърни специалности за жени. Искам да 

знам защо?“ 

 
Нели Крус, 

Заместник - председател на ЕК и Еврокомисар за Цифровите 

технологии 

 

 



Как да повишим нивото на 

заетост при жените? 

• Гъвкаво работно време 

• Нови модели на работа 

• Лесен достъп до услуги за детски грижи 

• Изравняване на майчинство и бащинство  

• Борба със стереотипите за ролите на жените и мъжете 
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Как да увеличим броя на  

жените – лидери? 

Повишаване на нивата на заетост сред жените не е 

достатъчно.Трябва да се увеличи и делът на женския труд (брой 

часове седмично) като цяло. 

 

Фактори за успех за компаниите, които искат да повишат броя на 

жените лидери са: 

• Да използват „пълния ресурс от таланти“ при наемане  

• Да предлагат менторство и ролеви модели на всички нива  

• Обективност при измерване на успех (меритокрация)  

• Да създават иновативна и гъвкава работна среда  

• Да осигуряват лидерски цели и лидерски методи за постигането 

им 
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България 
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Женското лидерство се увеличава с 

нарастването на работната заетост 
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Доверие в лидерите на институциите 

по пол в България  

• За всички ръководни позиции, 
мъжете получават по - висока 
степен на доверие, отколкото 
жените 

• Най - високи нива на доверие 
към жени на лидерски позиции в 
сферата на образованието 

• Мненията, които възприемат 
заемащите ръководни позиции 
според пола , вместо според 
компетентността отразяват 
традиционния културен контекст 
и ограничават жените 

• Необходими са повече модели 
за подражание на успешни 
жени, заемащи лидерски 
позиции във всички сфери на 
обществото 



Жените в компютърните и инженерните 

специалности в България  

• Жените са 41% от завършилите висше образование в 
специалността "Информатика" и 30% от завършилите 
"Инженерни науки" в техническите университети в България 

 

• Делът на жените, завършващи висше образование е по - 
висок от този на мъжете, които следват в съответните 
дисциплини 

 

• Въпреки това, жените са свръх представени като учители по 
информатика, отколкото във високотехнологичните фирми в 
частния сектор. Учителската професия обаче, се различава 
значително по престиж, доходи и кариерни перспективи.  
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• Преодоляване на стереотипите 

• Образование 

• Работна сила 

• Предприемачество 

• Лидерство 

• Иновации 
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Приоритети за България за 

повишаване участието на жени в ИКТ 

сектора 



BCWT - Сфери на дейност 

bgwomeninict.org 

Технологии 

Образование 

Наука и 
развойна 
дейност 

Лидерство Предприема
чество 

ИКТ 
специалисти 



Български център на жените в 

технологиите 
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Предстоящи събития 

European Girl’s Day - Международен ден на 
момичетата в ИКТ сектора, 26 април 2013г 

 BCWT организира представяне на методи за 
Виртуално проектиране в TУ София за момичета и 
момчета на 12-15 годишна възраст 

 

ЖЕНИ@ТЕХНОЛОГИИ@ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

 28 май 2013г. 

съвместно с фондациите Start UP, JA Bulgaria и BG 
Site 
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Членство 

 

• Попълнете Заявка за членство след събитието и ние 

ще се свържем с Вас 

 

• Посетете ни на www.bgwomeninict.org > Документи    и 

ни изпратете Заявление за членство на посоченият 

адрес 
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http://www.bgwomeninict.org/
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Europe 2020 objectives 

1.  Ensuring 75% employment of 20 to 64 year old 
2. Getting 3% of Europe’s GDP invested in Research and development 
3. Limiting greenhouse gas emission by 20% ( vs.1990), creating 20% of 
the energy needs from renewables, increasing energy efficiency by 20% 
4. Reducing school dropout rates to below 10% 
5. Ensuring 20 million fewer people are at risk of poverty or social exclusion 
 
 smart, sustainable , inclusive growth 
The Europe 2020 strategy is about delivering growth that is: smart, 
through more effective investments in education, research and 
innovation; sustainable, thanks to a decisive move towards a low-
carbon economy; and inclusive, with a strong emphasis on job 
creation and poverty reduction. The strategy is focused on five 
ambitious goals in the areas of employment, innovation, education, 
poverty reduction and climate/energy.  
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http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/smart-growth/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/sustainable-growth/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/inclusive-growth/index_en.htm

