
ПРОГРАМИ И УСЛУГИ,
ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ 

ФОНДАЦИЯ “П.У.Л.С.”



Фондация “ПОЗИТИВНИ УМЕНИЯ 
НА ЛИЧНОСТТА В СОЦИУМА” 
(“П.У.Л.С”) е българска неправителствена органи-
зация, регистрирана на 07. 07. 1999 г. Фондация “П.У.Л.С.” 
е регистрирана по Закона за юридическите лица с 
нестопанска цел като организация, осъществяваща 
обществено-полезна дейност, насочена към развитие-
то и утвърждаването на духовни ценности в граж-
данското общество, подпомагане на социалната 
интеграция и личностната реализация, както и защи-
тата на човешките права. 

От 31. 10. 2018 г. Фондация “П.У.Л.С.” е пререгистрирана, 
като е вписана в Търговския регистър и Регистъра за 
ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията.



Приоритет на Фондация “П.У.Л.С.” е из-
граждане и утвърждаване на ефективни 
програми от грижи за възрастни, юноши 
и деца, и техните семейства, които са 
преживели насилие. 

Фондацията работи в две основни насоки 
по отношение на насилието – превенция и 
рехабилитация. 

Първата поставя във фокус съществу-
ващите обществени и институционални 
нагласи по отношение на случаите на 
домашно насилие, сексуално насилие, тра-
фик, злоупотреба с деца, и възприема обра- 
зователен подход, лобиране, застъпни-
чество и реализиране на инициативи и 
дейности в общността.

Втората цели идентифицираните случаи 
на насилие и възприема индивидуален 
или семеен подход при работата. Ние 
акцентираме върху необходимостта от 
предоставяне на кризисна помощ и интер- 
венция в случаите на актуално насилие, 
преди предоставянето на друг вид психо-
логическа, семейна, правна подкрепа и/или 
лечение на травмата.

МИСИЯ

Да работи за свят, свободен 
от насилие чрез предоставяне 
на помощ и подкрепа на 
хора, преживели насилие, и 
повишаване чувствителността 
на обществото към проблема 
с цел елиминиране формите 
на насилие в човешките 
отношения. 



ДИРЕКТНИ 
УСЛУГИ

Фондация “П.У.Л.С” предоставя 
комплексна помощ на 
пострадали от насилие.  
Екип от висококвалифицирани 
специалисти осигурява  
24-часова програма  
за подкрепа на пострадали или  
в риск от насилие. 

Фондация “П.У.Л.С.” е лицензиран 
доставчик на социални услуги 
за лица и деца, в т.ч. активно 
работи с целевите групи - “лица 
и деца в риск, пострадали от 
различни форми на насилие и 
трафик”, както и “лица и деца 
с наркотична зависимост 
и други рискови групи”, 
предлагайки както превантивни 
програми, така и програми за 
рехабилитация и интеграция.

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА 
РЕХАБИЛИТАЦИЯ И 
ИНТЕГРАЦИЯ  
“ТАТЯНА АРСОВА”

Центърът предлага комплексни услуги, на-
сочени в помощ и подкрепа за лица и деца 
в риск, пострадали от насилие, трафик и 
други рискови групи, които включват:

  Програма “Рехабилитация и интегра-
ция на хора, пострадали от насилие 
и/или в риск”. Основната цел на про-
грамата за работа с пострадали е 
в насока на вторична и третична 
превенция; предотвратяване на пов-
торното виктимизиране; защита; 
възстановяване и реинтеграция на 
пострадалите от насилие.

  Програма “Рехабилитация и интег-
рация на хора, пострадали от 
трафик и/или в риск”. Основната цел 
на програмата за работа с пострадали 
е в насока на вторична и третична 
превенция; предотвратяване на пов-
торното виктимизиране; защита; 
възстановяване и реинтеграция на 
жертвите на трафик.



  Програма за консултиране на упражня-
ващите насилие. Целта на индивидуал-
ната програма е да предложи редица мерки 
от грижи за осмисляне, осъзнаване и пре-
работване на насилническото  поведение.

  Здравна програма за намаляване 
на щетите от социално значими 
заболявания 

  24-часова телефонна линия  
за пострадали от насилие  
076/60 10 10 и 076/60 33 60  
телефонно консултиране

  Телефон на доверието - 0899 100 245  
всеки работен ден от 10 до 17 ч.  
за Кърджали и региона

Екипът следва мобилен принцип за подкрепа 
на хора, пострадали от насилие, и за превенция 
на социално значими заболявания в малки насе-
лени места. Към 2021 година организацията 
предосaтавя услуги в два мобилни кабинета – в 
градовете Брезник и Кърджали.

Програмите предоставят комплексни услу-
ги от психологическа, социална, правна и 
здравна помощ и подкрепа, преодоляване на 
последствията от преживяното насилие и 
мобилизиране на ресурси за преодоляване на 
ситуацията на зависимост, изграждане на 
нагласи и умения за равнопоставено общуване.



ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОДСЛОН ЗА ЛИЦА 
И ДЕЦА, ПОСТРАДАЛИ ОТ НАСИЛИЕ ИЛИ 
ЖЕРТВИ НА ТРАФИК /КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР/ 

Предоставянето на подслон е част от комплекс от социални 
услуги за деца и/или лица, пострадали от насилие и жертви 
на трафик. Настанените в центъра получават индивидуална 
подкрепа, правно консултиране, социално-психологическа по-
мощ, кризисна интервенция. Екипът предоставя 24-часова 
грижа и подкрепа: 

  Защитено пространство, където пострадалите от 
насилие са в безопасност.
  Осигуряване на професионална подкрепа от мулти-
дисциплинарен екип – психолози, адвокати, социални 
работници и други.
  Предоставяне на здравословна среда на живот.

ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ ЗА ЛИЦА В РИСК 
И/ИЛИ ИЗЛИЗАЩИ ОТ КРИЗИСНИ 
ЦЕНТРОВЕ 

Преходното жилище е форма на социална услуга, в която хо-
рата водят независим начин на живот, подпомогнати от про-
фесионалисти, за придобиване на умения за самостоятелен 
начин на живот. Предлаганите услуги се основават на психо-
социална работа, при прилагане на индивидуален подход и 
са съобразени с конкретните потребности на всяко прието 
лице, с акцент подготовка за самостоятелен живот.



ПРОГРАМА 
“ПРЕВЕНЦИЯ НА 
НАСИЛИЕ  
И ТРАФИК  
НА ХОРА”

Програмата е предназначена за широката 
общественост, както и за отделни соци-
ални групи: ученици, родители, учители 
и директори на училища, институции, 
маргинализирани групи, медиите.

  Обучения за професионалисти

  Обучения за родители

  Обучения за деца и млади хора

  Кампании

  Младежки клуб  “Да бъдем приятели”



Брошурата е издадена в рамките на проект  
“Програма за превенция, рехабилитация и 
интеграция на хора, пострадали и извършители на 
домашно насилие, и сензитивиране на семейството 
и обществото по проблема”, който се реализира с 
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ с рег. № 93-00-274/17.08.2021,  
сключен с Министерство на правосъдието.

Фондация “П.У.Л.С.”

076/60 10 10, 076/60 33 60

pulse.women@gmail.com

www.pulsfoundation.org


