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ВЪВЕДЕНИЕ
В този годишен отчет представяме работата си през 2009 г. и изразяваме
признателността си към партньорските организациите и клиентите на нашата служба. Както
в практиката ни до този момент, така и през 2009 година съсредоточихме услията си в
работата по двете основни програми на Фондация П.У.Л.С., а именно превенцията и
рехабилитацията на домашното насилие и превенция на ХИВ и СПИН сред хора,
употребяващи венозно наркотици. Аспект, добавен към втората програма, е поддържането
на ниско ниво на разпространение на туберкулоза сред същата целева група. Нова услуга,
предоставяна от 2008 година, е настаняването в Защитено Жилище на жени и деца,
преживели насилие и/или трафик на хора. Груповата работа на Младежкия Клуб, в чиито
регулярни срещи младите хора обсъждат актуални за тях теми, продължават да бъдат важен
момент в превенцията на домашното насилие, защото това е се доказа като успешен начин за
включване на младите хора в дейностите на организацията и обучението им в разпознаване
на домашното насилие като проблем.

ПРОЕКТИ


Програма за превенция и рехабилитация на насилието над деца, юноши и
техните семейства, преживели насилие. Проектът е финансиран от Фондация
ОАК, Швейцария



Балканска инициатива срещу трафика на хора България- Сърбия. Проектът е
финансиран от Agir Ensemble Pour les Droits de l’Homme, Франция



Поддържане на ниско ниво на ХИВ и СПИН сред интравенозно употребяващи
наркотици; The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria. Проектът е
финансиран от Министерство на Здравеопазването на България



Подобряване на контрола на туберкулоза в България; The Global Fund to Fight
AIDS, Tuberculosis and Malaria. Проектът е финансиран от Министерство на
Здравеопазването на България



Временно защитено жилище и рехабилитационен център за жени, юноши и
деца, преживели насилие. Проектът е финансиран от Deutsche Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeit, Германия



В защита на детството. Проектът е финансиран от Фонд „Социално подпомагане”
към МТСП



Консултантски услуги за хора, преживели насилие. Проектът е финансиран от
Глобален Фонд за Жените
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ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОНТЕКСТ
Обученията и супервизиите на екипа на Фондация “П.У.Л.С.” продължават да бъдат
съществена част от работата в организацията. Ние вярваме, че инвестицията в развитието на
персонала е инвестиция в подобряването на качеството на предлаганите услуги и е от
голямо значение както за клиентите, така и за партньорите ни.

IN MEMORIAM
На 8-ми февруари, 2009, загубихме Таня Арсова, основател и бивш председател на
Фондация П.У.Л.С. Тя е част от умовете и сърцата ни и нейната посветеност на работата
дава на нас, нейния екип, вдъхновение да продължим.

1974- 2009
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ПАРТНЬОРСКА МРЕЖА
Фондация “П.У.Л.С.” развива връзките си с български и чуждестранни организации,
вярвайки, че то е основна част от популяризирането на услугите ни и от ученето на екипа ни
от опита на другите. Едни от най-дългогодишните ни партньори на местно и национално
ниво са отделите за закрила на детето, полицията, съдът, прокуратурата, Община Перник,
неправителствените организации, работещи с проблематиката на домашното насилие и
медиите. Фондация “П.У.Л.С.” се опитва да обогати опита си, партнирайки си все поинтензивно с чуждестранни организации като BAG FORSA Германия, Защитени Жилища
BORA Berlin, Психо-социален център MOVISIE Холандия, Диагностичен и терапевтичен
център Centrum 45 Холандия, австрийската мрежа за защитени жилища с консултативните
центрове към нея, Zene za Mir Сърбия и много други.

СЪБИТИЯ
Няколко значими събития маркираха работата на Фондация “П.У.Л.С.” през изтеклата
година. На 30 октомври 2009 г. екипът на организацията беше награден с престижната
международна награда за мир Тhe Bremen Peace Award присъждана от немската организация
DIE SCHWELLE. Отличието бе дадено на още три организации, идващи от различни
страни, а Фондация “П.У.Л.С.” получи това признание по повод работата на Защитеното
Жилище за хора, преживели насилие, което е част от програмата ни за превенция и
рехабилитация на домашното насилие и трафика на хора. Изключителна благодарност за
отличието Фондация “П.У.Л.С.” изказва на г-н Лео Кройц референт за Югоизточна Европа
към Федералното министерство за икономическо сътрудничество и развитие на Германия и
на целия екип на Германското дружество за техническо сътрудничество (GTZ), които
направиха възможни ремонтирането и функционирането на нашето защитено жилище.
Не по-малко по значимост събитие беше състоялата се на 09 декември конференция
под надслов „Поеми отговорност! Ние можем да сложим край на насилието!”.
Конференцията отбеляза края на 16дневната кампания срещу насилието над жени и
представи работата на организацията през годината, донорските и партньорските
организации, както и основните акценти в законодателството, свързано с проблемите на
домашното насилие.
Екипът на Фондация “П.У.Л.С.” участва и в много семинари и обучения в детски
градини и училища в Перник като част от проекта ни по превенция на сексуалното насилие
в детска възраст, включи се в срещи и кръгли маси с партньорски организации и взе участие
в много медийни кампании.
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Програма за превенция и рехабилитация на насилието над деца, юноши и техните
семейства
Фондация ОАК, Швейцария
Тригодишното финансиране на програма по
превенция и рехабилитация на насилието направено от
Фондация ОАК осигури продължаването на проекта на
Фондация “П.У.Л.С.”, насочен към работа с деца в риск,
Променяйки себе си, даваме бъдеще на децата си.
Основните цели на програмата за превенция и
рехабилит ация на насилието могат да бъдат
систематизирани като повишаване на чувствителността на
децата към сексуалната злоупотреба с тях, създаване на
мрежа от институции, директно работещи с деца, жертва на
сексуално насилие и обогатяване на настоящите програми
на организацията за работа с деца. Тези цели бяха реализирани по пътя на срещи с учители
и родители, семинари и дискусии в 5 училища в Перник, където 120 ученици представиха
най-широко разпространените митове и стереотипи, свързани със сексуалното насилие и
взеха участие в психодраматични групи за придобиване на умения в разпознаването на
формите на домашно насилие. Особено внимание беше отделено на обучението на близките
на децата в риск, за да могат да се обърнат към съответната институция за подкрепа. Втората
задача на проекта, а именно създаването на институционална мрежа беше реализирана през
контактите ни с организации, взели участие и в международната конференция, посветена на
защитените жилища, сътрудничеството с представители на посолствата на няколко
европейски страни с успешни политики в превенцията на насилието и историята отношения
с Полицията, Прокуратурата, Съда, Отделите за Закрила на Детето и много училища.
Разширяването на дейността по досегашни проекти на Фондация “П.У.Л.С.” означава
обхващането на повече клиенти, включването на хората, упражняващи насилие в програми
по превенция с цел намаляване на риска от повторение, както и включването на по-широк
кръг от участници в обучителни семинари на организацията, застъпвайки се по този начин
за контекстуалния подход в работата. Важен акцент е работата в няколко детски градини в
гр. Перник, която цели да обучи децата да разпознават емоциите си, да могат да ги изразяват
свободно, за разпознават и зачитат личните си граници и тези на другите, както и да
разпознават неприятните докосвания, насилието и агресията. За целта беше създадена
атрактивна пластмасова книжка- играчка, наречена "Моето лично тяло". Тя се прилага като
помагало в тренингите на деца в предучилищна възраст в детските градини, целящи да
създадт у децата усещане за своите лични граници. В увода на съответната хартиена
книжка, предназначена за начална училищна възраст се казва:
Да се научим да утвърждаваме своите лични граници е необходимо за
поддържането на позитивен образ за себе си. Това е нашият начин за
общуване с другите, чрез който ние показваме себе- уважение и лична
ценност и който няма да позволи на другите да ни умаловажат.
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По-нататък, според философията, на която се базира идеята за такъв вид тренинги сред
деца, в увода се казва още:
Ние не бихме могли да се наслаждаваме на здравословни взаимоотношения с
другите без да имаме утвърдени лични граници и без готовност директно и
честно да покажем докъде се простират те. Това включва разпознаване на
нашите собствени чувства, потребности, нагласи и ценности като
индивиди.
Това също означава и да цениш другите- партньори, деца, приятели и т.н.като отделни индивиди с техни собствени емоции, потребности, нагласи и
ценности.
Утвърждаването на лични граници означава да запазим личния си
интегритет, да поемем отговорност за това кои сме и да имаме контрол
върху живота си.
Утвърждаването на лични граници означава да променим отношението към
себе си, да обичаме повече себе си.
Така сме по- неподатливи на емоционална злоупотреба. Така сме понеподатливи на свръх- критичното отношение към себе си, което често
научаваме от възрастните в детството, и което ни кара често да се
срамуваме от себе си или да преживяваме вина.

Дейностите, свързани с проекта Програма за превенция и рехабилитация на
насилието над деца, юноши и техните семейства могат да се разделят в 5 групи:
програма за консултиране на деца в криза, работни срещи и конференции,
иницииране на законодателни промени в рамката на сътрудничеството в партньори в
същата сфера, рехабилитация на деца, преживели насилие и ежеседмични срещи на
Младежкия Клуб в организацията. В контекста на казаното дотук е важно да се
отбележат медийните участия на Фондация ПУЛС и супервизиите с външен
консултант. Така например през месец септември екипът участва в работни срещи и
обучения заедно с екипа на БмЧК под наслов Академия за доброволци. На 17 и 18
септември беше инициирана работна среща на Център за приобщаващо образование
по проект „Деца в безопасност” финансиран от Фондация ОАК. На 18 и 19
септември пък беше проведена регионална среща на младежките организации.
Председателят на Сдружение с нестопанска цел МЛАДЕЖ Християн Даскалов
представител на региона в структурата на МКО (Младежкия Консултативен Орган
към ДАМС) направи презентация, в която е представи дейностите на МКО. На
срещата бяха Нелета Вълова, Директор на Дирекция „Хуманитарни дейности”,
Представител на Министерство на образованието, науката и младежта, както и
народни представители. На 24 септември беше проведена среща в Община Перник,
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посветена на избирането на човек с най-голям принос в сферата на социалната
дейност. Председателят на нашата организация беше срез номинираните за цялостен
принос в социалната сфера през годината. На 25 същия месец Центърът за
приобщаващо образование проведе среща по повод представяне на издаден от тях
справочник, свързан с деца с различни потребности. Сред обученията беше и това,
проведено за Младежкия клуб „Да бъдем приятели”. В него взеха участие
доброволците от клуба, които се впуснаха в тридневно обсъждане на темите за
сексуално насилие и джендър политиките. По младежка програма 2009-2013 на
Български фонд за жените, Фондация „П.У.Л.С.” заедно с още 9 партньорски
организации от цялата страна създадоха „Младежки клубове по равнопоставеност”.
На 6 октомври стартира едномесечна кампания на равнопоставеността, която започна
с даване на пресконференция от наша страна, в която взеха участие нашите
доброволци.

Тренинг за представители на институциите
Двудневният тренинг се проведе през декември в село Гургулят (Пернишка област).
В него взеха участие 20 представители на местните институции- Полиция, Одтел "Закрила
на детето", Дирекция "Социално подпомагане", Регионален Инспекторат по Образование.
Мототто на тренинга беше "Насилието унищожава човешкото достойнство". Корицата на
специално отпечатаната за целта брошура гласи:
Насилието унищожава човешкото достойнство. Човешкото достойнство е в наши ръце.
Ние сме:
-семейството (или родителите и близките)
-обществото (или гражданите и НПО)
-държавата (или институциите и законът)
Текстът на тази брошура подробно представя Закона за защита от домашно насилие с
влезлите в сила промени в него от началото на 2010 г.
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Брошурата представя съществуващата в България мрежа от институции и служби
(НПО, Отделите за закрила на детето, Полицията, Съдът и прокуратурата, Социалните
служби, Медицинските центрове), към които човек пострадал от насилие би могъл да се
обърне.
Тренингът включваше 4 основни дискусии:
- ролята и отговорността на всяка от представените институции в работата по случаи на
насилие
- домашното насилие, насилието над деца по отношение на социално икономическите
фактори като безработица, бедност, ниско образование и т.н.
- измененията в Закона за защита от домашно насилие
- трафикът- неговите мащаби в Българските провинции
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Балканска съвместна инициатива срещу трафика на хора: България- Сърбия
Agir Ensemble Pour les Droits de l’Homme
Франция
Проектът Балканска инициатива срещу трафика на хора България- Сърбия май
2009- декември 2009 е осъществяван в три фази и е насочен към обмен на опит между
България и Сърбия в областта на превенцията на трафика на хора, подкрепата жертвите и
работа с кризата, както и разширяване на мрежата от партньорски организации, работещи в
тази област. Партньор на Фондация ПУЛС в Сърбия е Zene za Mir (Жени за Мир) гр.
Лесковац, която има стратегическо местоположение на един от основните пътища за трафик
от Източна към Западна Европа.. През първата фаза на проекта беше насочена към
популяризирането на дейностите по проекта в Перник и Лесковац, което включи работни
срещи в Лесковац за обсъждане на законодателството в двете страни и възможните
граждански инициативи. Друг аспект на първата фаза от осъществяването на проекта са
обученията, които обхванаха ученици в началните класове и деца от детските градини. За
целите на тези обучения бяха създадени брошури „Моето лично тяло”, които целят да
запознаят децата с промените при израстването и да ги научат да разпознават и отказват
неприятните за тях контакти. В рамките на тази първа фаза Младежкият Клуб „Да бъдем
приятели” продължи да провежда регулярните си срещи за обсъждане на актуални за
младите хора теми. Доброволците от клуба бяха включени в обучение, където основни теми
бяха превенцията на рисковото поведение сред зависими и етичните принципи при
провеждането на изследвания. В Перник беше проведен и тридневен семинар на тема
Сексуално насилие, полови различия и равнопоставеност, политики, основани на пола,
който завърши в представянето на видео клип относно стереотипното отношение към двата
пола в българската култура. Фондация ПУЛС участва в регионални срещи с кмета на града
г-жа Росица Янакиева и организации от страната, проведе супервизии на работата си с
външен консултант, а през септември изпълнителният председател на фондацията беше
номиниран за личност с високи постижения в сферата на социалната работа. Проектът
Балканска инициатива срещу трафика на хора България- Сърбия има голямо медийно
представяне, което се изразява в интервюта в местната преса, радио и телевизия, както и в
няколко участия на председателя на организацията в предавания, излъчени на живо в
националния ефир.
Втората фаза на проекта е маркирана от консултации на клиенти (130 консултации
месечно), които включват кризисни интервенции, дългосрочна психологическа работа и
юридическа подкрепа. Към службата се обърнаха около 15 нови клиента всеки месец.
Съществува тенденция към увеличаване на броя на децата и юношите, обърнали се към
службата. За осеммесечен период от време бяха настанени две жертви на трафик
защитеното жилище на организацията.
В рамките на 8-месечният отчетен период с службата постъпиха 2 нови случая на
трафик:
Първият, момиче от ромски произход, на 19 г., за първи път посети П.У.Л.С. през май,
2009г. да търси помощ като жертва на насилие и беше приета в програмата за психоцосиална
9
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помощ на жертви на насилие. Тя беше насочена към нас от 1-во РПУ, Перник. Впоследствие
се оказа, че е оцеляла от трафик в Гърция и Германия. След изследвания се установи, че е
употребявала наркотици, след което последва серия от допълнителни изследвания за HIV/
AIDS и болести предавани по полов път. Жената беше настанена в защитеното жилище за
период от 6 месеца.
Втората клиентка беше насочена към нас от Асоциация Анимус, София. През август
тя беше настанена в защитеното жилище. Клиентката беше диагностицирана с психично
разстройство и беше оценено, че има необходимост от дългосрочни специализирани грижи.
Клиентката е била жертва на трафик три отделни пъти, факт, който вероятно има връзка с
нейната наситена с проблеми лична и семейна история. В детството си тя е била жертва на
хронично насилие и злоупотреба от страна на нейния баща- осиновител. Първото попадане
в трафик е било след смъртта на нейната майка- осиновител. Същата жена се съгласи да
даде интервю за германско- френската ARTE Television
Третата фаза на Балканска инициатива срещу трафика на хора България- Сърбия е
белязана от създаването на партньорска мрежа от организации и участие в съвместни
инициативи с цел контакти с повечето служби в полето на помагащите професии в България
и чужбина. Така например организацията даде пресконференция заедно с партньори от
Пловдив, Велико Търново, Плевен, Карлово, Перник, Монтана, Дупница, Свиленград и
Елхово. Целта на инициативата беше увеличаване на броя организации, включени в
работата с млади хора и да промотира гражданско участие сред младите хора. Областите на
инициатива са равни възможности за всички и борба с дискриминацията. Други дейности за
свързването с партньорски организации са няколкото кръгли маси на тема превенция на
домашното насилие и трафика на хора. На кръглите маси беше обсъдена и работата на
полицията и законодателните органи. Част от медийната кампания на Фондация ПУЛС беше
свързана с получаването на престижната Награда за Мир в немския град Бремен, давана
ежегодно от Фондация DIE SCHWELLE.

На първата снимка от ляво надясно: Надежда Стойчева (Анимус, България), епископ Рубин Филип (Южна Америка),
Рейнхард Юнг (председател на Фондация Тресхолд), Сю Гилби (Австралия), Екатерина Велева (П.У.Л.С., България)

Получаването на наградата беше съпроводено от установяване на централни за
работата на организацията контакти с партньори от Германия, Холандия и Австрия. Те са:
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BAG Forsa -Берлин, консултативен център за работа с жертви на сексуално насилие
(www.bag-forsa.de)
BORA - Белин -защитено жилище (www.frauenprojekte-bora.de)
MOVISIE - Холандия- Център за социално развитие (www.movisie.nl)
Centrum 45 Foundation- Холандия- национален институт за специализирана
диагностика и лечение на психичната травма в резултат от преследване, война и насилие
(www.centrum45.nl)
Austrian Women´s Shelter Network и Intervention Centre- Виена (www.womenshelter.ca)

В рамките на тази последна фаза от проекта организацията участва в работна среща на
Националната комисия за борба с трафика на хора с цел обмен на добри практики в областта
на превенцията на търговията с хора. На 21 октомври, 2009, екип на П.У.Л.С. взе участие в
семинар на Националната комисия и Холандската полиция (KLPD) озаглавен "БългарияХоландия: Обмяна на практики в борбата с трафика с човешки същества". Целите на
семинара бяха да се обменят информация и опит по въпросите на сътрудничеството между
органите на реда и НПО в двете страни и специфичните методи за работа със случаи на
трафик, както и да се формулират препоръки за подобряване на сътрудничеството между
органите на реда и НПО в България. Холандските презентатори бяха в ролята на експерти в
борбата с трафика и бяха представители на холандската полиция и НПО, наречено Friyslan,
които са работили по случаи на бългаи- жертви на трафик в Гронинген, Холандия.
Семинарът беше организиран в рамките на партньорски проект за подобряване на
сътрудничеството между двете страни в борбата с трафика: "България- Холандия: съвместни
усилия в борбата с трафика". Основната цел на проекта беше да се подобри капацитета на
българските институции да отговорят на трафика в областта на превенцията и защитата на
жертвите, разследването и преследването на извършителите.

Двете последни за годината събития в сферата на работата с жертви на трафик бяха
няколкото обучения на представители на полицията, отделите за закрила на детето и
служители в училищата. Темите, които бяха разкисвани, са процесът на въвличане в трафик,
законодателството срещу трафика на хора, ролята и отговорностите на институциите,
домашното насилие във връзка с бедността и безработицата, и насилието над деца. Финален
акцент, присъстващ във всички отчетни текстове поради голямата си значимост, е
конференцията, организирана от Фондация ПУЛС в Перник по повод 16дневната кампания
срещу насилието над жени. Конференцията беше открита от заместник кмета на гр. Перник
г-н Иван Петров, а сред участниците бяха председателят на регионалния инспекторат към
МОН, представители на Полицията, Отдела за Закрила на Детето, учители, педагогически
съветници и други.
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Поддържане на ниско ниво на AIDS/HIV сред интравенозни
наркозависими
The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria
Министерство за здравеопазването, България
Проектът за поддържане на ниско ниво на ХИВ СПИН сред зависими има за цел
превенцията на инфекциозни заболявания (СПИН, хепатит В, хепатит С, инфекции,
предавани по полов и кръвен път) сред тази група клиенти. За поредна година социалните
ни работници на терен осъществяват целите на програмата посредством предоставяне на
стерилни приспособления за инжектиране и презервативи, и информация за намаляване на
риска и координати на съответните институции, където може да бъде потърсена подкрепа.
Екипът, работещ в рамките на тази програма, обхваща специалисти с различен
професионален профил, което повишава качеството на предоставяната услуга, правейки я
достатъчно гъвкава и достигаща до максимален брой потребители. Десетте члена на екипа
получават супервизия и имат възможност да обсъдят въпросите, свързани с работата, на
регулярни екипни срещи.
Клиентите на програмата посещават системно двете уговорени за среща е екипа
места в Перник, функциониращия от една година нископрагов център (drop-in centre) и
офиса на организацията, където също могат да се възползват от услугите. Целевата група е
изключително мобилна, обхваща хора с различен етнически произход (предимно български
и ромски), по-често с нисък социален статус и често с криминално досие. В рамките на
изтеклата 2009 г. програмата е обслужила около 180 души, като най-многобройна е целевата
група, посещаваща теренната работа в центъра на града, следвана от тази в нископраговия
център и терена в квартал „Изток”.
Резултатите могат да бъдат описани основно с адаптиране към промените (насочване
на клиенти към нископраговия център), значително покачване на осъществените контакти,
популяризирането на програмата сред повече клиенти (повишен интерес и посещения на
клиенти в нископраговия център). Други важни резултати са намалелият брой зависими,
използващи общи игли, директният контакт с клиентите в естествената им среда и
обслужването на хора от София, Благоевград, Кюстендил, Радомир и в редки случаи Бургас.
Забелязва се и значително покачване на чувствителността от страна на клиентите към
безопасното инжектиране и безопасните сексуални практики. Все повече са хората, които
използват нови инструменти при всяко инжектиране.
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Подобряване на контрола на разпространението на туберкулоза сред венозни
наркозависими
The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria
Министерство на здравеопазването, България

Проектът цели ограничаване на разпространението на туберкулоза сред лицата,
употребяващи наркотици и алкохол.
Екипът, работещ в рамките на тази програма, включва координатор, сътрудници на
терен, местен експерт и медицински специалист, което прави предоставяната подкрепа
многопрофилна и отговаряща на потребностите на по-голям брой клиенти.
Дейностите са свързани с работа на терен за популяризиране на програмата и
установяване на контакти с целевата група, картографиране на районите, провеждане на
интервюта и попълване на анкети за установяване на изходни данни за риска от туберкулоза
сред целевата група, мотивиране на съмнителните лицата за туберкулоза за насочване и
изследване към лечебните заведения за диагностика и лечение на туберкулоза, работа в
общността с цел повишаване на информираността сред общността, осъзнаване на рисковете
от туберкулоза, разясняване на различни превантивни мерки и други, предоставяне на
здравно-информационни материали и провеждане на информационни срещи, придружаване
на съмнителните лицата за туберкулоза от целевите групи до лечебните заведения за
диагностика и лечение на туберкулоза, насочване на съмнителните лицата за туберкулоза
към други здравни и социални услуги, съдействие при издирване на контактните лица,
придружаването им до лечебните заведения за диагностика и лечение на туберкулоза, както
и за провеждане и проследяване на необходимата химиопрофилактика, съдействие на
медицинската/ патронажна сестра (вкл. проследяване на контактните на болните с
резистенстна туберкулоза), съдействие на лечебните заведения за диагностика и лечение на
туберкулоза за издирване на болни, напуснали стационара, мотивирането им за завършване
на лечението и др., обмен на информация и поддържане на регулярен контакт с други
инситуции с цел постигане на целите на програмата, участие на местните екипи,
доброволци и/или представители на целевите групи в обучителни семинари и работни
срещи по програмата, обучение и супервизия на лидери и/или други представители на
целевите групи за изпълнение на дейности в общността.
Клиентите на програмата посещават уговорените за среща е екипа места в Перник,
които са в центъра на града, квартал „Изток”, пазара, нископраговия център (drop-in centre)
и офиса на организацията. За 2009 г. потребителите са около 110 души.
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Резултатите са обучение на екипа в дейностите по програмата, картографирането на
районите, повишеният брой клиенти, които започнаха да се изследват за туберкулоза на
терен, търсенето на консултиране, издаването на брошура по проект на Фондация „П.У.Л.С”
финансиран от Matra KAP чрез Посолството на Кралство Холандия, която представя някой
от най- често срещаните заболявания сред целевата ни група, изработването на списък с
институции и лечебни заведения за диагностика и лечение на туберкулоза и зависимости в
града и страната, насочване и придружаване на клиенти към служби, съобразени със
специфичните им здравни и социални проблеми („КАБКИС”, „РИОКОЗ” гр. Перник и
„НЦН” гр.София”, провеждане на регулярни екипни срещи за координиране на действията
си по изпълнение на програмата.
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Временно защитено жолище и рехабилитационен център за деца, юноши и семейства,
пострадали от насилие
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, Германия
Проектът Временно Защитено Жилище и Рехабилитационен Център за Жени,
Юноши и Деца, Преживели Насилие, осъществен с подкрепата на Германския Технически
Център в България, приключи, като жилището ще бъде завършено в окончателен вариант
след последното финансиране от страна на донора, което се очаква през месец февруари
2010 г. Къщата е с разгъната 360 кв. м. и дворно място от 700 кв.м., а първоначалната
инвестиция за реализирането на проекта е на стойност 130 000 Евро. Всеки един от трите
етажа разполага със самостоятелно стълбище, което дава възможност за разполагане на
отделните програми към центъра. Благодарение на подкрепата на Германския Технически
Център и по-специално на господин Лео Кройц Фондация ПУЛС успя да предложи
защитена и сигурна среда на жертви на домашно насилие и трафик, като към февруари 2010
там са настанени 5 жени и 3 деца. Капацитетът на жилището е 10 легла, а договореният с
клиентите престой на настаняване е от 4 до месеца.
Услугите, предоставяни в защитеното жилище, са







Психологически консултации
Фамилно консултиране
Социално посредничество
Юридическо консултиране
Кризисна интервенция
Дългосрочна психо-терапевтична работа

Г-н Лео Кройц, в средата, г-жа Екатерина Велева. П.У.Л.С. (ляво), г-жа Калина Йорданова, П.У.Л.С. (дясно)
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В защита на детството
Фонд Социално подпомагане към МТСП
Проектът се отчита за период от 10.06.2009 г. - 31.12.2009 г. и цели реинтеграцията
на деца и семейства в насилие. Услугата представлява система от социални, психологически
и юридически услуги, превенция на изоставянето на деца, както и набор от грижи в
общността, които са близо до ежедневната среда и рутина на потребителите. За разлика от
институционалния подход, където не е възможно да се развие капацитетът на семейството
чрез използване на психологически механизми, в нашите услуги се постига независимост на
семейството чрез подобряване на родителските, емоционалните и социални умения. За
целта има отделена услуга по работа с кризата при посрещането на случаите, което наложи
изграждането на кризисен център, поемащ всички неотложни случаи на преживяно насилие
над деца и жени и осигуряващ защитено пространство в периода до разрешаване на кризата
Екипът, работещ в рамките на тази програма е съставен от психолози, клинични социални
работници, юрист. Чрез предоставяне на тези услуги ние се опитваме да помогнем на
клиентите сами да открият потенциала си за справяне. Запознали сме също така
представителите на различни институции в Област Перник с проблемите на домашното
насилие и сме ги превърнали в ключови сътрудници при работата с децата, преживели
насилие и оказването на помощ на тях и техните семейства. Информираността на хората
беше увеличена чрез предоставяне на видеоклип и издаване на брошури.
Дейностите са обучение на екипа чрез покана към външни лектори и супервизори, работни
срещи с други организации, работещи в сферата на превенция на насилието и трафика на
хора, издаване на брошурата, свързана с човешкото тяло, и с обученията на Младежкия
клуб, обучение, проведено на 18 служители от БмЧК през септември 2009 г., участие в
обучение на РИОКОЗ в гр. София през септември 2009 г., работна среща на Център за
приобщаващо образование, Регионална среща на младежките организации
под
ръководството на кмета на Община Перник, групова супервизия за въпроси относно
защитеното жилище, обучения на Младежкия клуб „Да бъдем приятели” към Фондация
„П.У.Л.С.”. важен акцент в работата ни беше създадената през месец октомври по младежка
„Програма 2009-2013” на Български фонд за жените заедно с още 9 партньорски
организации от цялата страна мрежа „Младежки клубове по равнопоставеност”. Целта на
кампанията е да повиши чувствителността на младите хора и обществото към всяка форма
на дискриминация. По този повод нашата организация направи клип за равнопоставеност,
който ще бъде предоставен на всички институциите, с които работим. Инициативата
стартира с 10 организации от градовете Пловдив, Велико Търново, Плевен, Хасково,
Карлово, Перник, Монтана, Дупница, Свиленград и Елхово, които на 6 октомври с
пресконференция представиха избраната от тях дейност. На 21 октомври в София
присъствахме на среща на Комисията за борба с трафика на хора. На нея имаше
представители на холандската полиция, както и една неправителствени холандски
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организации, работещи с жертви на трафик. На срещата бяха споделени успешни практики
за работа в областта на превенцията търговията с хора. Програмата за защита на детството
допринесе за полученото от Фондация “П.У.Л.С.” отличие „Бременска Награда за МИР
(Тhe Bremen Peace Award) на Фондация DIE SCHWELLE, Германия. Един от хората, които
активно подкрепиха организацията ни, е д-р Лео Кройц, референт за Югоизточна Европа
към Федералното министерство за икономическо сътрудничество и развитие на Германия.
Благодарение на Германското Дружество за Техническо Сътрудничество (GTZ)
организацията успя да закупи и ремонтира триетажна сграда, която да приюти под своя
покрив две големи програми: Програма за хора, пострадали от насилие и Програма за
превенция на HIV/ СПИН и Туберкулоза сред интравенозни наркомани. Фондация
“П.У.Л.С.” участва в редица дискусии, медийни изяви и обучения в училищата на
територията на гр. Перник, в които бяха създадени „стаи на доверието” (ОУ „Иван Рилски”,
ПТГ „Юрий Гагарин”, СОУ „Д-р Петър Берон”, Спортно училище „Олимпиец”). Фондация
“П.У.Л.С.” отбеляза и 16-дневната кампания срещу насилието над жени – 25 Ноември –
10 Декември с конференция, под надслов ПОЕМИ ОТГОВОРНОСТ ■ ДЕЙСТВАЙ ■
ИЗИСКВАЙ: НИЕ МОЖЕМ ДА СЛОЖИМ КРАЙ НА НАСИЛИЕТО СРЕЩУ ЖЕНИ!
Организацията също се включи е антиСПИН кампанията, чийто световен ден за борба със
заболяването е 01 декември.
Фондация “П.У.Л.С.” взе участие в среща на Алианса, работещ в подкрепа на Закона за
защита срещу домашно насилие, в среща във Велинград, посветена на укрепването на
институционалния капацитет и социалните дейности, обучението в умения за превенция на
трафика на хора във Фондация „Асоциация Анимус” и проведе ежеседмични клубни сбирки
на Младежкия клуб „Да бъдем приятели”. Важна регулярна дейност е провеждането на
ежеседмични административни и клинични екипни срещи на екипа, индивидуалните
социално-психологически и семейни интервенции.
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Консултантски услуги за хора, преживели насилие
Global Fund for Women
Проектът цели създаването на процедури по настаняване на жени и деца в риск в
Кризисен Център, където има възможност за първоначален тоалет, медицински преглед и
проби, съдействие за съдебно- медицинска експертиза, регистрация на пациенти с хронична
болест, психологическа оценка, подкрепа и овластяване на майки и деца, жертви на насилие
и психологическа работа с деца. Психологическите консултации са сред приоритетите на
организацията, тъй като осигуряват на жертвата пространство за развитие и сигурност.
Установяването на програма за кризисна интервенция стана възможно с ремонтирането и
мебелирането на кризисен център в защитеното ни жилище, където клиентите могат да
получат адекватна подкрепа. Социалната работа също е част от услугите, финансирани в
рамките на този проект, която включва социална медиация, партниране на клиента във
връзката му с институции и даване на информация по темите на насилието и превенцията
му. Важна програма е фамилната консултация и брачната терапия. Идеята на тези
консултации е хармоничното функциониране на двойката и целостта на семейството.
Воденето на случаи също е услуга, възможна с подкрепата на проекта Консултантски
услуги за хора, преживели насилие. В рамките на тази услуга е сътрудничеството с
полицията, прокуратурата, отдела за закрила на детето и други институции, пряко
ангажирани в работата с хора. Дългосрочната терапевтична работа с клиенти, телефонните и
юридическите консултации са последните дейности от проекта, които помагат на
организацията да покрие по-широк спектър от услуги за хора, преживели насилие.

Статистика за отчетния период:
- 416 нови клиенти бяха регистрирани.
- 3134 бяха проведени през 2009
- клиентите се разпределят по следния начин:
206 жени, 31 мъже, 179 деца
Най-голям е броят на жертвите на домашно насилие, следвано от психологическо насилие.
През 2009 имаше 8 случая на трафик, 2 от тях- новопостъпили.
37 клиенти бяха настанени в защитеното жилище.

18

Фондация П.У.Л.С. - Годишен отчет 2009

Благодарение на финансовата подкрепа на Глобален фонд за жените ние успяхме да
създадем брошура, предназначена и за партньори, и за клиенти, и представяща нашите
програми, услуги и ресурси.
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БЮДЖЕТ
ПРОЕКТ

ДОНОР

Сума в Euro

Програма за превенция и Фондация ОАК
рехабилитация на
насилието над деца,
юноши и техните
семейства

26 300

Балканска съвместна
инициатива срещу
трафика на хора:
България- Сърбия

Agir Ensemble Pour les
Droits de l'Homme

3500

Поддържане на ниско
ниво на AIDS/ HIV сред
и н т р а в е н о з н и
наркозависими

Global Fund to Fight AIDS, 4900
Tuberculosis and Malaria
Министерство на
здравеопазването

Подобряване
на
контрола
на
разпространението на
туберкулоза сред
и н т р а в е н о з н и
наркозависими

Global Fund to Fight AIDS, 6600
Tuberculosis and Malaria
Министерство на
здравеопазването

В р е м е н н о з а щ и т е н о Deutsche Gesellschaft für 87000
жилище за пострадали от T e c h n i s c h e
насилие
Zusammenarbeit
В защита на детството

Фонд
С о ц и а л н о 7500
подпомагане към МТСП

Консултантски услуги за Global Fund for Women
хора, пострадали от
насилие

9000

ЗАБЕЛЕЖКА: през декември, 2009, П.У.Л.С. започна изпълнението на проект финансиран
от Фондация за реформа в местното самоуправление (www.flgr.bg) на стойност 32 000
Евро. Проектът стартира с регионална конференция в Перник, отчетена по-горе, и
благодарение на този проект П.У.Л.С. ще има възможността да обзаведе и въведе в действие
кризисен център за деца, както и да доразвие съществуващата превантивна програма за
насилие над деца. Резултатите от този проект ще бъдат отчетени в годишния отчет на
фондацията за 2010г., тъй като повечето от дейностите ще бъдат изпълнявани през 2010 г.
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