ГОДИШЕН ОТЧЕТ

2010
- ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА
И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА
ХОРА, ПОСТРАДАЛИ ОТ
НАСИЛИЕ И/ИЛИ ТРАФИК
- ИНИЦИАТИВА ЗА
ПРЕВЕНЦИЯ НА
НАСИЛИЕТО
- СЛУЖБА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ
И КОНТРОЛ НА ХИВ/СПИН
И ТУБЕРКУЛОЗА

Фондация П.У.Л.С.
Фондация П.У.Л.С. е българска НПО, създадена през 1999. Тя е
член на Българския Алианс за защита от домашно насилие. През
2009г. П.У.Л.С. спечели Наградата за мир на Фондация "Threshold"
Бремен, Германия за приноса си в борбата с трафика на хора и
осигуряване на закрила на неговите жертви.
П.У.Л.С. работи по три основни програми:
1. Закрила на хора, жертви на насилие чрез предоставяне на
правни консултации и защита, психо-социални услуги, защитено
жилище, терапия на травмата, установяване на добри практики в
областта на воденето на случай и партньорство с държавните
институции.
2. Превенция на насилието чрез неформално образование по
джендър въпросите и човешките права, младежки дейности,
повишаване на информираността, организиране на събития,
Младежки клуб от 40 доброволци, организиране на Стаи на
доверието в училищата, които оперират като центрове за
информация и подкрепа от връстници-към-връстници.
3. Превенция на ХИВ/СПИН и туберкулоза чрез съответно
образование, работа на терен, организиране на кампании,
нископрагова служба (дроп-ин център).

I. ПРИЗНАТЕЛНОСТ
Към нашите донори за това, че подкрепиха нашата кауза и работата ни, и
повярваха в нашите професионализъм и капацитет.
През 2010 г. те са:

1. OAK Foundation
2. GTZ
3. Agir Ensemble Pour Les Droits de'l Homme
4. Фондация за реформа в местното самоуправление
5. Глобален фонд за жените
6. Министерството на труда и социалната политика на България
7. Министерството на здравеопазването чрез национална програма,
финансирана от Глобалния фонд за борба срещу ХИВ / СПИН и малария

За да изразим своята признателност към всички наши дарители през годините,
ние създадохме табела, изложена на рецепцията на Фондация П.У.Л.С.:
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Към нашите международни консултанти:
1. Г-жа Урсула Бер от Senior Expert Service, Мюнхен, Германия, за безценната й
помощ в изясняване на концепциите за нашата нова инициатива (Кризисен
център за спешна защита със Защитено жилище за последващи грижи), и при
определяне на критериите и процедурите за настанените клиенти. Ние сме
признателни за приноса на г-жа Бер към цялостното структурно и
организационно развитие на Фондация П.У.Л.С.
2. Г-жа Шантал Нев от Белгия, гостуващ професор в Нов Български Университет
и Българския Институт за Отношения Между Хората, за ценните й съвети и
супервизия на работата на клиничния екип на П.У.Л.С. Ние сме признателни за
приноса на г-жа Нев към цялостния процеса на професионално развитие и
емоционална израстване на нашия екип.
3. Д-р Лео Кройц от GIZ (бивш GTZ). За нас е чест, че д-р Кройц повярва в нас и
подкрепи Фондация "П.У.Л.С." на правителствено и на европейско равнище. Той
даде възможност на нашите дейности на местно и регионално ниво да постигнат
европейски измерения и стандарти по отношение на добри практики, лобиране и
работа в мрежа.
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II. ПРОГРАМА ЗА ЗАЩИТА
Кризисен център и защитено жилище
Двадесет и осем души бяха настанени в Защитено жилище в отчетния период (14
жени, 13 деца и един мъж, жертва на трафик, който беше доведен при нас от
РПУ).
За справка, през 2009 г. и 2010 г., нашият приоритет бе да се създадат процедури за
първоначално настаняване на жени и деца в риск от насилие или в състояние на криза
непосредствено след претърпяно насилие. Настаняването става в кризисен център. Процедурата
включва първоначален тоалет, медицински преглед и изследване, помощ за
съдебномедицинската експертиза, регистрация на пациенти с хронични заболявания,
психологическа оценка, подкрепа и овластяване на майките и децата, и психологическа работа с
кризата. Психологическото консултиране винаги е било сред приоритетите на организацията, тъй
като дава възможност на жертвата, с подходяща подкрепа, да мобилизира потенциала си и
механизмите си за справяне, както и да се мобилизират ресурсите на социалната среда на
клиентката. Създаването на програма за кризисни интервенции стана възможно чрез
реконструкция на част от къща. Социалната работа с клиенти предвижда социално
посредничество, водене на случай и специално образование за превенция на насилието и
овластяване на клиентките. Сътрудничеството с полицията, прокуратурата, ОЗД и други
институции, пряко ангажирани в работата с хора, е широко практикувано в процеса на водене на
случай. Освен това, на клиентитте се предоставят правни консултации и водене на дела,
телефонни консултации и дългосрочна психотерапия.
През изминалата година ние успяхме да подобрим значително програмата за
кризисни
интервенции при актуална ситуация на насилие и последващи грижи, включващи защитено
жилище, с цел постигане на дългосрочна рехабилитация и трайна промяна в жизнената ситуация
на клиентите. Триетажна сграда на организацията е реконструирана, като е съобразена с
програмата за рехабилитация по следния начин:
1. Първи етаж- кризисен център. Настаняването е тук за максимален период от 7 дни и
осигурява безопасна среда за хората в сериозна актуална опасност. По време на престоя тези
клиенти не би трябвало да излизат от Центъра (особено жертвите на трафик). Те остават,
докато се овладее кризисното емоционалното състояние с помощта на консултант, а социалните
работници от П.У.Л.С. предприемат стъпки за осигуряване на медицински преглед и помощ,
сигнализиране на полицията и съда, а в случаите на деца, ОЗД. Кризисният център разполага с 3
легла за спешни случаи. На първия етаж има още стаи за психологически консултации и правни
консултации.
2. Втори етаж- стая за дългосрочна терапия и административни офиси.
3. Трети етаж- Защитено жилище. Тук жени и деца могат да бъдат настанени за по-дълъг период
(до 6 месеца, дори повече в зависимост от конкретния случай), когато са в процес да променят
своята ситуацията живот и участват в програмата за рехабилитация на П.У.Л.С. докато намерят
жилище, работа, ново училище за деца и т.н. и развият умения за справяне. На третия етаж има
3 стаи, всяка с по 3 легла (капацитет на защитеното жилище- 9 легла). Обикновено децата се
настаняват заедно с грижещия се за тях възрастен (майка, баба и т.н.). Консултации с жените се
провеждат не само по отношение на тяхното собствено положение, но и по отношение на
здравословното развитие на децата и защита на правата на децата.
Всеки клиент на услугата има индивидуален план, съгласуван между него и водещия на случая.
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Статистика
Ние сме горди и отговорни, че имаме възможността да помогаме на нарастващ
брой хора всяка година (176 нови клиенти са били регистрирани през 2005 г., 226
клиенти през 2006 г., 197 през 2007 г., 259 през 2008 г.). През 2009 и 2010 г.
дейността ни значително се разшири, нашият екип нарастна по брой и ние
успяхме да предоставим услуги на 416 души през 2009 г. и 746 души през 2010 г.

Брой регистрирани
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Общият брой консултации на клиентите през 2005 г. е 1980, през 2006 г. той е
2480, през 2007-1524, през 2008 г. - 2600, в 2009-3134 и през 2010 г. той нараства
до 4605.
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Разпределение на клиентите (433 жени, 271 деца, 42 мъже).
Жените-клиенти обикновено са жертви на домашно насилие или трафик, или
майки и роднини на деца, жертви на насилие. Мъжете най-често са бащи и
роднини на деца, жертви на насилие. Децата-клиенти биват препращани от ОЗД,
от училищата, или от свои връстници, участващи в младежките програми на
П.У.Л.С. Нова практика както за нашата организация, така и за България, е
работата с насилници. През 2010 г. към П.У.Л.С. със съдебна заповед беше
препратена майка, упражнила насилие върху двете си деца, по реда на Закона за
закрила на детето.

women
жени

деца
children

men
мъже

36%
58%
6%
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domestic violence
домашно
насилие
психическо
psychologicalнасилие
violence

9%

sexual
violence/
child abuse
сексуално
насилие
друг проблем
other
problem

trafficking
трафик

3%

2%
4%

83%

Тип проблем
През 2010 г. 358 са случаите на домашно насилие, 16 случая на сексуално
насилие, 7 случая на трафик, 41 случая на психическо насилие, а 11 други видове
проблеми. Другите видове проблеми включват трудности в процеса на
родителстване и родителските роли, затруднения свързани с развитието на детето
(възрастово-специфични проблеми), поведенчески проблеми, проблеми на брака
и т.н.
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Правна защита
289 юридически консултации бяха дадени на клиенти през 2010 година.
Разпределение на заведените дела:
57 дела са заведени в съда от нашия адвокат, г-жа Марияна Евтимова,
разпределени както следва:
15 случая по Семейния кодекс (сред тях 5 бракоразводни дела, 7 за родителски
права и нарушаване на режим за свиждане, 3 дела за издръжка)
24 дела по Закона за защита от домашното насилие
9 случая обжалване (Втора инстанция)
4 изпълнителни дела за детска издръжка
5 жалби до Районна прокуратура за нарушение на ограничителни заповеди и
заповеди за защита

under
the Protection Against Domastic Violence Act
по ЗЗДН
cases
appeal
обжалване
complaints
to the Regional
Prosecutor's Office
жалби
до Районна
прокуратура

under
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enforcement
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III. СЪБИТИЯ И ПАРТНЬОРСТВА
3 ноември, 2010
Официално откриване на центъра за превенция на насилие и рехабилитация на
пострадали
На официалното откриване присъстваха
представители на GTZ, донорската организация, която
направи възможно за ПУЛС разработването на
широкообхватни програми за рехабилитация на
жертвите на насилие и трафик, чрез финансиране на
закупуване и реконструкция на три-етажна сграда за
рехабилитационен център.
Част от сградата е оборудвана като Кризисен център
за деца, благодарение на финансовата подкрепа на
Фондация за реформа в местното самоуправление
чрез фонд за подпомагане на НПО на ЕИП в рамките
на проекта "Защитено пространство и реинтеграция на
деца, пострадали от насилие".
Процедурите за настаняване на жени и деца бяха
разработени, съгласувани с практиките по закрила на
детето и установени в рамките на рехабилитационната
програма на П.У.Л.С. благодарение на финансовата
подкрепа на Фондация OAK чрез Алианс за защита
срещу домашното насилие.
Програмите за кризисни интервенции и последваща
дългосрочна работа по рехабилитация на жертвите на
насилие бяха развити и усъвършенствани
благодарение на финансовата подкрепа на Глобалния
фонд за жените в рамките на проект "Консултативни
услуги за хора, претърпели насилие".
Триетажна сграда на организацията е съобразена с
програма за рехабилитация по следния начин:
1. Първи етаж- кризисен център. Настаняването е тук
за максимален период от 7 дни и осигурява безопасна
среда за клиенти в актуална опасност. По време на
престоя си тези клиенти не би трябвало да излизат
извън Центъра (особено жертвите на трафик). Те
остават до овладяване на актуалното емоционално
състояние на криза с помощта на консултант, а
социалните работници от П.У.Л.С. предприемат стъпки
за осигуряване на медицински преглед и помощ,
сигнализиране на полицията и прокуратурата, ОЗД.
Капацитетът на кризисния център е 3 легла за спешни
случаи. На първия етаж има още стаи за
психологически и правни консултации.
www.pulsefoundation.org
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2. Втори етаж- стая за дългосрочна терапия,
административни офици и зала за семинари и
младежки програми.
3. Трети етаж- Защитено жилище. Тук жени и деца
могат да бъдат настанени за по-дълъг период (до 6
месеца, дори повече в зависимост от конкретния
случай), когато са в процес да променят своята
ситуацията живот и участват в програмата за
рехабилитация на П.У.Л.С. докато намерят жилище,
работа, ново училище за деца и т.н. и развият умения
за справяне. На третия етаж има 3 стаи, всяка с по 3
легла (капацитет на защитеното жилище- 9 легла).

26 ноември, 2010
Ден на отворените врати
След официалното откриване на Центъра, той беше
посетен от гражданите, представители на
институциите, журналисти и ученици в Ден на
отворените врати на 26-ти ноември. Идеята на този
ден беше както да популяризира нашите програми,
така и да чества 16-дневната Световна Кампания
на Активизъм срещу Насилието, Основано на Пол.

12 декември, 2009
Регионална конференция
Въпреки че се проведе през 2009 г., в
настоящия отчет е обърнато специално
внимание на тази конференция, защото тя
маркира важно начало за работа ни през 2010
г. Конференцията постави началото на проект
"Защитено пространство и реинтеграция на
деца, жертви на насилие" (ноември, 2009 декември, 2010), финансиран от Фондация за
реформа в местното самоуправление чрез
Фонд за подпомагане на НПО на ЕИП.
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Събитието се проведе на 12 декември 2009 г.
под мотото "Поеми отговорност! Ние можем да
се сложи край на насилието". Датата на
конференцията беше избран в периода на
Световната кампания "16 дни на активизъм
срещу насилието, основано на пол". На
събитието присъстваха 62 души, представители
на различни институции в област Перник.
Конференцията беше открита от г-н Иво
Петров, областният управител, и от заместниккмета на Перник, г-н Иван Джегалски. Сред
присъстващите бяха началникът на
Регионалния инспекторат на Министерството
на образованието - г-жа Коконова, г-н Алексов представител на Регионалната дирекция на
вътрешните работи и представители на
институциите от област Перник, Радомир,
Батановци. Директори, учители и педагогсъветници от училищата в област Перник,
психолози и социални работници от ДАЗД и
Д"СП" също взеха участие в конференцията.
Представители на Окръжния съд присъстваха
на събитието, което е един много важен факт.
Клиенти на организацията, преживели домашно
насилие, също участва в конференцията.
Последното показва една скорошна тенденция
в България, а именно- да се включват
представители на целевите групи в процеса на
разработване социални програми, за да се
гарантира адекватността на програмите.

Програмата на конференцията включваше
обмен на добри практики и трудности при
работа спреживели насилие и трафик. След
ключови изказвания бяха тези на г-н Петров
и г-н Джегалски. Изпълнителният
председател на П.У.Л.С. - г-жа Яна
Кацарова, запозна участниците с
идеологията на 16-дневен световната
кампания. П.У.Л.С., в лицето на г-н
Мирослав Наумов, представиха своя опит в
създаването на програми от грижи. Стефан
Йорданов, представител на Центъра за
приобщаващо образование, запозна
аудиторията с международните етични
стандарти в работата с деца със специални
нужди. Румяна Герова и Анита Сарафова от
Д"СП" споделиха впечатленията си за найдобрите практики и най-големи трудности в
работата с на деца. Презентацията на г-н
Алексов от МВР предизвика оживена
дискусия. Естествено, тема за активно
обсъждане бе измененията в Закона за
домашното насилие и техните практически
приложения. Конференцията завърши с
представяне на добри практики и срещани
трудности при изпълнението и прилагането
на ЗЗДН от адвоката на П.У.Л.С. - Мариана
Евтимова.

Сътрудничество с Отдел "Закрила на детето" и Дирекция "Социално
подпомагане"
Вече е установена процедура за препращане
за клиенти, от Д"СП" и ОЗД към П.У.Л.С. Ние
изработихме и развихме информационен пакет
за клиенти, настанени в Кризисен център и
Защитено жилище. Създадохме и
книжка-"пътеводител" за настанените. Заедно
с горните институции, се договорихме по
административната процедура и пакета
документи, които да се съдържат във файла
на всеки един от нашите общи случаи, съгласно
законодатеството:
1. Социален доклад от Д"СП" или ОЗД
2. Направление за полсване на услуги,
издадено от Д"СП" или ОЗД, при настаняванезаповед за настаняване

3. Индивидуален план за действие, издаден
от Д"СП" или ОЗД
4. Индивидуален план за грижи, издаден от
П.У.Л.С.
5. Първоначална психологическа оценка,
издадена от П.У.Л.С.
6. Доклад за развитието на случая, издаван
от П.У.Л.С. на всеки 3 месеца
С ОЗД се провеждат регулярни работни
срещи, организират се семейни
конференции/ конференции по случай като
част от практиката по водене на случай.

www.pulsefoundation.org
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12-14 май, 2010, гр. Долна Баня
Обучение за представители на институции
Обучението се проведе в гр. Долна Баня.
Присъстваха представители на три ОЗД (Перник,
Трън и Радомир), Дирекция "Социално
подпомагане", директори на училища и учители
от училища и детски градини, представители на
МКБППНМ, община Перник и заместник-кмета, гн Джегалски.
Три бяха основните теми на обучението:
1. Психологически теории за развитието на
децата и значението им за работа с
малтретирани деца
2. Симптомите при деца, които са пострадали
или са били свидетел на насилие. Последствия
от насилието.
3. Нормативна уредба, Закон за закрила на
детето и Закона за домашното насилие
На обучението бяха обсъдени казуси от
практиката на Д"СП" и ОЗД, в които правна
консултация е била необходима и решаваща за
развиването на план за закрила за детето.
Оказа се, че Д"СП" и Отделите в България не
използват юридически консултации поради
бюджетни ограничения. Участниците споделиха,
че това често възпрепятства работата на
социалните работници и в същото време ги прави
уязвими при работата с родители. Четири казуса
бяха подробно разгледани, за да илюстрират
спецификата и възможностите за работа с
малтретирани деца в контекста на българската
действителност и съществуващата нормативна
уредба.

12 декември, 2010
Кръгла маса
Това е втората кръгла маса в рамките на проекта
"Защитено пространство и реинтеграция на деца,
жертви на насилие", финансиран от Фондация за
реформа в местното самоуправление. В нея
основен акцент беше Националния
координационен механизъм за закрила на детето.
Важна дискусия беше проведена и върху липсата
на съответствие в някои части на ЗЗДН и Закона
за закрила на детето. Представители на местните
институции и власти взеха участие в събитието.
www.pulsefoundation.org
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Сътрудничество с ромски организации
Фондация П.У.Л.С. договори сътрудничество с ромската организация Център за защита
правата на човека "Vkupate" (което означава "Заедно" на ромски език) в Перник. То ще
служи като важна основа за организиране на семинари за превенция на трафика на
момичета от ромски произход, планирани в рамките на проект "Образованието е
превенция", финансиран от Agir Ensemble Pour Les Droits de'l Homme. Основната цел на
този проект е да се предотврати риска от въвличане в трафик на голям брой млади
хора в Перник чрез специфично образование за разпознаване на рисковите ситуации и
най-често използваните подходи от трафикантите. Той е насочен към младите хора и
по-специално ромите, които в момента са най-уязвимата група в българското общество,
поради ниския си социално-икономически статус и недобро общо образование. С
помощта на Център "Вкупате", през 2011 г. ще се проведат 10 семинара за момичета от
ромски произход. Проект "Образованието е превенция" стартира в края на октомври
2010 г. и е с продължителност една година, като първите месеци на проекта бяха
посветени най-вече на организационни и координационни дейности, а същинските
дейности по проекта ще се състоят през 2011 година.

Изследователски проект
През 2010 г. П.У.Л.С. стана партньор в
изследователски проект върху психологическата
устойчивост (резилиънс) на деца, жертви на
сексуално насилие. Проектът се изпълнява от
изследователски екип от Българския институт за
отношения между хората в Нов Български
Университет. Той е финансиран от Фондация ОАК
и се супервизира от Роби Гилиган, професор по
социална работа и социалната политика в
университета в Дъблин, заместник-председател на
Международната изследователска мрежа
Childwatch и член на управителния съвет на
Европейската научна асоциация по приемна грижа.
П.У.Л.С. участва в събирането на данни и
провеждане на интервюта с деца и юноши, които
имат история на злоупотреба и са наскоро
регистрирани в ОЗД или П.У.Л.С., но не участват,
или са в началото на терапевтична програма.
Проучването се опитва да опише социалните
факторите на резилиънс и възстановяване от
травмата, различни от психотерапия.

Международно партньорство
Три важни международни работни контакти бяха установени през 2011 г. с цел
бъдещо сътрудничество:
www.pulsefoundation.org
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- С FIM (http://www.fim-frauenrecht.de/), Франкфурт на Майн, Германия. Екипът на
FIM ни посети през юни, 2010 г. и обсъдихме възможностите за сътрудничество по
конкретни случаи на български жени, имигранти в Германия. FIM се състои от
международен екип експерти и изпълнява програмите за интеграция и защита на
жертвите на трафик и насилие, като предоставя консултации на клиентите си на
родния им език.
- С Автономен Женски Център в Белград, Сърбия (www.womenngo.org.rs/english/).
През декември, наш представител посети семинар по CEDAW, организиран от
AWC в Белград с лектор г-жа Eleonor Solo CEDAW в ООН.
- С младежки организации от Турция с цел сътрудничество в областта на
младежките програми и гражданското участие на младите хора

Социални услуги в общността
- 23-26 февруари, 2010
П.У.Л.С. участва в семинар, организиран от Националната комисия за борба с
трафика на хора. Нашите представители взеха участие в дискусиите относно
организацията на защитени жилища за оцелели от трафик и обмениха опит с
холандски неправителствени организации.
- 16-17 февруари, 2010
П.У.Л.С. участва в регионална работна среща, организирана от УНИЦЕФ за
планиране на регионална стратегия за предоставяне на социални услуги за деца и
жени в Пернишка област.

Обучение на полицаи
Трима лектори от П.У.Л.С. проведоха два 2дневни семинара за полицаи от 3 РПУ от различни
градове в Югозападна България. Семинарите се
проведоха през октомври и ноември и се
концентрираха върху промените в Закона за
домашното насилие (влезли в сила през декември,
2009 г.) и психологическите аспекти на домашното
насилие.

Алианс за защита срещу домашното насилие
Алиансът е мрежа от български женски организации, които обединиха усилията си
за целите на лобирането и влиянието върху българското правителство и
законодателство. Алиансът работи още за промяна на нагласите към насилието на
социално и културно ниво и постигане на структурните промени в българското
общество. Алиансът е основан от Българския център за джендър изследвания и
www.pulsefoundation.org
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П.У.Л.С. е един от първите членове. През 2010 г. ние взехме участие във всички
работни срещи и конференции на Алианса за докладване на постиженията и
планиране на бъдеща стратегия.

IV. ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО
Нова брошура по превенция на насилието

Книжката е озаглавена "Дали това е насилие?" и съдържа често срещани ситуации
на насилие и злоупотреба/риск в училище, в семейството и сред връстници, които
младите читатели лесно биха могли да разпознаят. Текстът категорично и ясно
назовава, че това са ситуации на насилие, и съветва читателя да сподели с
възрастен, на когото има доверие, когато разпознае подобна ситуация в
ежедневието си. Книжката дава важна информация за услугите и институциите,
предоставящи грижи и защита за деца в региона. Тя съдържа послание към
възрастните (родители, учители и т.н.), които не бива да остават безучастни и
следва да сигнализират съответните служби, когато разпознават злоупотреба с
деца в своята социална среда (сред съседи, колеги, приятелски семейства,
ученици и т.н.).
www.pulsefoundation.org
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Пет двудневни семинара по превенция на
насилието
Октомври, 2009
Март, 2010
Април, 2010
Май 2010 г.
Юни, 2010
Семинарите са част от тригодишния проект
"Превенция на насилието и рехабилитационна
програма за деца и семейства", финансиран от
фондация ОАК. Заедно с 2-часовите семинари в
училищата в рамките на този проект над 1000
ученици са преминали обучение по проблемите на
насилието (видове, как да го разпознаваме, къде
да потърсят помощ деца, жертви на насилие, как
да говорим с приятели, които са преживели
насилие и т.н.).
Метод на обучение: психодрама, ролеви игри,
учене чрез преживяване.
Участниците имаха възможност да споделят
опита си от ролята на детето и родителя, да
дадат обратна връзка от позицията на
наблюдател, да участват при обсъждането и да се
учат от своите емоции по време на обучението. В
семинарите участниците показаха активен
интерес да научат повече за насилието, имаха
трудност да разпознават видовете насилие и да
ги назовават категорично. Това беше дискутирано
като социално и културно явление в едно
преходно общество, което все още е не само
изключително толерантно към физическото
наказание на деца, но дори го възприема като
необходима дисциплинарна мярка. Учениците
очакваха да получат обяснение за насилието в
човешките отношения. Във всичките пет семинара
имаше оживени дискусии във връзка с това какво
е "добро" и "лошо" дете и какво е "добър" и "лош"
родител. Участниците споделиха едно общо
чувство на отговорност (или вина) за
емоционалния климат в техните семейства. Те
споделиха, че често опитите им да се
индивидуализират или отстояват своите граници
се възприема като "лошо" поведение от
родителите им, за което те биват наказвани. В
дискусиите беше отделено специално внимание
на последиците от насилието върху развитието на
детето.
www.pulsefoundation.org
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Обучение на нови доброволци за
Младежки клуб
Обучението се състоя в Китен през
септември, 2010 и продължи 4 дни. Двадесет
и четири нови доброволци от 10 различни
училища в Перник бяха обучени. Някои от
темите на семинара бяха:
-видове насилие
-симптоми (как да го разпознаваме)
-последици и влияние върху ежедневния
живот на човек, преживял насилие
-съществуващи служби и услуги за деца и
младежи в България

Метод: интерактивна групова работа
Проведоха се няколко дискусии на казуси.
Участниците дадоха примери от техния опит
и преживявания и получиха обратна връзка
от групата и водещите. Мисията и дейностите
на Младежкия клуб и на П.У.Л.С. бяха
представени от по-опитните доброволци. В
края всички участници получиха сертификати
и обратна връзка от водещите.

Стаи на доверието
Пет стаи на доверието, които оперират като
центрове за информация и подкрепа от
връстници-към-връстници бяха отворени в 5
пернишки училища. Те се ръководят от обучени
доброволци от Младежкия клуб. Над 200
ученици са получили емоционална подкрепа,
съвет, информационни материали и
презервативи в стаите на доверието през 2010.
Доброволците от стаите на доверието свършиха
цялата работа по договаряне на дейностите си с
училищните власти и персонал, организираха
няколко семинара сред връстници за насилие и
трафик и раздадоха хиляди брошури и
презервативи
www.pulsefoundation.org
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Семинари в детските градини
Инициативата да се фокусираме върху малки
деца (възраст 4-6) стартира през 2008 г. чрез
проект, финансиран от Фондация OAK. Всички
планирани дейности в детски градини бяха
финализирани през 2010 г.
Над 60 деца общо (20 от всяка от включените в
проекта градини бяха обучени в 8-10 семинара
за всяка група, провеждани 2 пъти седмично за
по 30 мин. (30 семинара общо). Преди
семинарите с децата персоналът на трите
детски градини също беше обучен. За
съжаление, не успяхме да организираме редовни
срещи с родителите на децата и това остава
предизвикателство за бъдещите ни дейности.
Беше създаден специален комплект от
обучителни материали за деца:
-хартиена книжка, представяща личните
граници/ границите на тялото
-многоцветна пластмасова версия на същата
книжка за игра
-кратък анимационен клип (публикуван на
www.pulsefoundation.org)
-брошура, представяща помагащите
професионалисти- социален работник, полицай,
учител, мед. сестра и т.н.
-картички с националната телефонна линия за
деца
Семинарите бяха проведени във формата на
игри и разговори. Краят на всяка сесия беше
упражняване на децата да казват "Не! Това не
ми харесва!" на нежеланите физически
контакти.
Нерядко в разговорите децата споделяха
ситуации, в които са били наказвани,
заплашвани или удряни в къщи. Те разпознаваха
своите учители като първия възрастен, на когото
биха казали, че преживяват неприятности. За
съжаление, ние отчетохме, че твърде често
учителите подценяват преживяванията на
децата. Понастоящем П.У.Л.С. обмисля серия от
сензитивиращи семинари за учители в детските
градини, а като цяло разработването на
програма за ранна превенция на насилието с
фокус върху ранното детство ще бъде акцент в
дейностите на организацията.

www.pulsefoundation.org
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Инициатива за младежко творчество
Програмата за превенция на насилие на
П.У.Л.С. беше широко подкрепена от МТСП
чрез проект "Инициатива за младежко
творчество". Бяха формирани 4 групи по
интереси водени от доброволци от Младежки
клуб. Те бяха следните:
- група по текстил
- рисуване, керамика и декорация
- зоо клуб
- флора и градинарство
Всяка от групите се събираше веднъж
седмично в продължение на 4 месеца. Младите
участници аранжираха своето работно място,
обсъждаха и твориха заедно. Водещите на
групи приложиха на практика своите лидерски
и интерактивни умения, придобити в
Младежкия клуб "Да бъдем приятели". По
време на проекта на много млади хора бяха
предоставени директни услуги и консултации.
Всички участници продължиха своята дейност
в П.У.Л.С. като доброволци след изтичането на
проекта. Те взимат участие в семинари по
превенция на насилие, трафик и ХИВ сред
техни връстници и помагат на организацията.
Те имат важна роля да насочват свои
връстници, преживели насилие към подходящи
служби и услуги.

За справка, Младежкият клуб функционира от
амото начало на организацията през 1999 г.
Стотици млади хора са участвали в клуба през
годините, някои от тях вече възрастни със свои
деца и семейства и добро социално положение.
Понастоящем около 40 участници се събират
редовно всеки петък за по 2 часа и обсъждат
теми като здравословните взаимоотношения с
връстниците, в семейството, в двойката,
насилието в обществото, домашното насилие,
трафикът на хора. Те участват в превантивните
дейности на организацията, организират
събития и кампании и участват в дискусии с
местната власт, касаещи младежките политики.
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V. ПРЕВЕНЦИЯ НА ТРАФИК
Цялата дейност по превенция на трафик на Фондация
П.У.Л.С. понастоящем се финансира от Agir Ensemble
Pour Les Droits de'l Homme в рамките на едногодишен
проект "Трафикът на хора: Образованието е
превенция". Проектът стартира през октомври, 2010.
Основната му цел е да се предотврати риска от
въвличане в трафик на голям брой млади хора в
Перник чрез специфично образование по проблемите
на трафика. Проектът цели да разшири фокуса от
млади хора, завършващи училище, които бяха
целевата ни група до неотдавна, към ромски
младежи, които съставляват най-уязвимата група в
българското общество поради ниския си социалноикономически статус и училищно образование.

4 типа семинари са планирани в рамките на
проекта:
1. Семинари за ученици
Те включват три важни теми:
- митове и реалност за трафика
- основни начини за въвличане в трафик
- полезна информация и съвети при пътуване и
работа в чужбина
До момента са проведени 19 семинара:
- Професионална гимназия по икономика (един за
50 човека)
- Професионална техническа гимназия (един за 37
човека)
- Езикова гимназия (6 семинара)
- Основно училище "Иван Рилскиi" (7 семинара)
- Професионална гимназия "Мария Кюри" (4
семинара)
На семинарите беше разпространена брошурата
"Бягството от къщи" публикувана през 2007 г. в
рамките на проект "Общество и трафик: Отговори
и действия" финансиран отново от AEDH.
Брошурата обръща внимание на емоционалното
"скъсване" между родители и деца и бягството от
къщи, което би могло да бягство към щастието и в
същото време, първа стъпка към попадане в
трафик.
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Два семинара за учители
семинарите са планирани за юни, 2011. Целта е да
обучат учителите как да представят проблемите
за трафика на учениците в клас. Един от
материалите, които ще се използват е малка
книжка, публикувана от П.У.Л.С. през 2007,
съдържаща информация за трафик (дефиниция,
видове, статистика, описание на рискови групи,
чести психологически механизми за въвличане,
митове и реалност). Книжката се нарича "Трафик:
Мечти и реалност". Важно да се отбележи е, че тя
съдържа игрови упражнения за трениране на
асертиност и самооценка, които могат да бъдат
използвани при работата с деца в клас.

Два семинара за представители на
институциите

RAPVITE

Един от тях се проведе през април, 2011 и един
предстои да се проведе през юни, 2011 в
партньорство с Община Перник по Националния
координационен механизъм за защита на
жертви на трафик.

Десет семинара за ромски момичета и млади
жени

РЕАГИРАЙ
преди да е
ТВЪРДЕ КЪСНО!!!

Семинарите ще бъдат организирани
благодарение на сътрудничеството на П.У.Л.С.
с ромската организация Център "Вкупате". За
целите на обучението се разработва книжка,
разказваща реална история на момиче,
попаднало в трафик, което сме срещали в
практиката си. На семинарите ще се очаква
участниците да направят изводи по различни
аспекти от историята. Основното послание на
книжката е "Реагирай преди да бъде твърде
късно!"

www.pulsefoundation.org

ANNUAL REPORT

22

VI. ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ
Младежкият клуб "Да бъдем приятели" при Фондация П.У.Л.С. продължи
регулярните си ежеседмични срещи (www.2befriends.hit.bg). Вече 11-та година
групата продължава да бъде важен фактор за превенцията на насилие в
региона и се доказа като успешен начин за включване на младите хора в
дейността на организацията и в ред граждански инициативи, правейки ги почувствителни и образовани по отношение на формите на насилието и оказването
на помощ.
11 юни, 2010: Младежкият клуб на Фондация "П.У.Л.С." "Да бъдем приятели"
отпразнува своя 10 рожден ден. Събитието се състоя в сградата на Фондацията.
Присъстваха членове на клуба (настоящи и бивши), партньори, представители на
местните власти и институции и журналисти. Вече 10 години инициативите и
дейностите на Младежкия клуб са в съответствие с по-глобалната мисия на
Фондация "П.У.Л.С." да допринесе за толерантността и не-насилието в
човешките взаимоотношения и да подкрепя социалното единство в българското
общество, ценността на индивида и гражданското съзнание у младите хора.
През септември Младежкият клуб организира тридневно обучение под формата
на дискусия сред връстниците си по темата за насилието и трансгенерационните модели. Джендър- политиките в България също бяха застъпени
в дискусията.
На 5-ти ноември Български фонд за жените отново покани младежите от
Младежки клуб "Да бъдем приятели" на обсъждане наречено "Остават ли
предразсъдъците?". На срещата бяха представени резултати от няколко
джендър изследвания. Представители на новосформирани младежки клубове,
младежки организации и студенти по психология и социология от различни
български градове се включиха в събитието.
В рамките на горната инициатива нашият Младежки клуб стартира кампания за
равнопоставеност на половете в 5 училища в Перник. Община Перник и ОЗД
изразиха становище, че кампанията е била необходима и много адекватна за
града. Проявата беше отразена в медиите като индикатор за позитивна
обществена промяна. Броят на членовете на Младежки клуб нарастна
значително след тази кампания.
Пет Стаи на Доверието бяха открити в 5 училища в Перник като инициатива на
Младежкия клуб в рамките на проект, финансиран от фондация ОАК. Тези Стаи
на доверието оперират като центрове за информация и подкрепа по проблемите
на насилието, трафика на хора и ХИВ/СПИН. Те се ръководят от подготвени

www.pulsefoundation.org

ANNUAL REPORT

23

доброволци от Клуба и се супервизират от специалисти от П.У.Л.С. Още една се
планира да бъде открита през 2011 г.
Двучасова улична кампания в Перник бе организирана от Младежкия клуб на
2-ри февруари, 2010 г. в рамките на Националната анти-СПИН кампания. Сред
партньорите на Младежкия клуб бе Българския Червен кръст.
Клубът организира Консултативен съвет за младежка политика в региона към
Община Перник. Съветът се състои от 12 младежки организации в Пернишка
област. Членовете заседават веднъж месечно за да обсъдят политиките за и да
участват активно в процеса на вземане на решение за стратегия за младежта в
община Перник.
Други важни събития:
15 февруари, 2010: участие на Младежки клуб на среща с местните власти.
26 февруари, 2010: участие в Кръгла маса, наречена "Нека решаваме
проблемите чрез диалог на гражданското общество" организирана от община
Перник
18 март, 2010: участие в заседание на Съвета за младежка политика в Община
Перник
24 март, 2010: "Продължаваме заедно срещу туберкулозата"- информационна
кампания, организирана от Младежки клуб с разпространение на печатни
материали и тениски

18-21 май, 2010: обучение за новите членове на Клуба. Осемнадесет нови
хора на възраст 14-19 бяха обучени в семинар за насилието и трафика, който се
проведе в гр. Долна Баня.
www.pulsefoundation.org
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30 май- 3 юни, 2010 г.: Нашите доброволци бяха обучени в Националния учебен и
логистичен център в семинар, организиран от Българския младежки червен
кръст в рамките на програма за ХИВ/СПИН превенция и контрол на
Министерство на здравеопазването, финансирана от Глобалния фонд за борба
срещу ХИВ/СПИН и малария.
26 юни, 2010: Младежкият клуб отбеляза Международния ден за борба с
употребата и трафика на наркотици.
1 юли, 2010: обучение на доброволци за ХИВ/СПИН в рамките на програмата за
превенция и контрол. Обучението бе организирано от П.У.Л.С. като продължение
на лятното училище в с. Ковачевци, проведено през периода 6-12 юни.
Неотдавна Младежкият клуб "Да бъдем приятели" стана член на
международната мрежа Y_PEER за превенция на СПИН и на мрежата на Аnnа
Lindth Foundation за междукултурен диалог.

VII. ПРЕВЕНЦИЯ НА ХИВ/СПИН И ТБ
Програмата за превенциа и контрол на ХИВ/СПИН е национална инициатива на
Министерство на здравеопазването, финансирана от Глобалния фонд за борба
със СПИН, туберкулоза и малария. Програмата работи по 9 компонента,
определени от целевите групи. Фондация П.У.Л.С. изпълнява два от
компонентите на програмата за Пернишки регион:
Компонент 4
Намаляване на уязвимостта към ХИВ на интравенозни наркомани чрез
предоставяне на цялостен пакет от дейности по превенция
Основни дейности на Компонент 4:
- Работа на терен сред употребяващите наркотици по улиците- обмен на
стерилни инжекционни материали, разпространение на информационни
материали и презервативи, мотивиране на клиентите за изследване на ХИВ,
препращане на клиенти към подходящи услуги, грижи и здравни центрове,
консултиране на терен относно безопасни инжекционни и сексуални практики
- Организиране на събития за борба със СПИН
- Организиране на информационни кампании
- Обучение на доброволци
- Дроп-ин център
www.pulsefoundation.org
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- Изследване на ХИВ и туберкулоза
Компонент 7
Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора с най-висок риск (на
възраст 15-24 години), чрез разширяване на обхвата на превантивните дейности
за младите хора
Основни дейности на Компонент 7:
- Работа на терен сред младите хора в училищата и по улиците, разпространение
на информационни материали и презервативи, съвети за безопасни сексуални
практики
- Организиране на анти-СПИН кампании
- Организиране на събития в общността
- Мотивиране на младите хора за редовни прегледи за ХИВ
- Обучение на доброволци
- Обучение на партньори и консултанти
- Идентифициране на млади хора в риск и насочване към съответните служби
Екипите на двата компонента се състоят от специалисти и доброволци.
Двадесет и четири доброволци (на възраст 15-25) работят по Компонент 7.
Практически резултати за 2010 г. за Компонент 4 (целева група- употребяващи
наркотици):
общ брой контакти на терен с употребяващи
нови контакти
брой контакти с раздаване на материали
консултации
насочвания

2309
46
1675
651
24

брой раздадени комплекти за безопасно инжектиране
брой презервативи
брой лубриканти
брой здравно-информационни материали
разпределение на клиентите по пол и възраст
общо
мъже (общо)
>25
<25
жени (общо)
>25
<25
транссексуални (общо)
>25
<25

18556
11497
195
3258
125
97
70
27
28
16
12
0
0
0
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200 човека бяха изследвани за сифилис и хепатит B and C през отчетния
период
Средно 2-3 клиенти на ден посещават дроп-ин центъра за информация,
консултация, стерилни материали или изследване на кръв.

Разпределение на клиентите на Компонент 4
man age
мъже
г. 15-18
man age
мъже
г. 55+
women
жени г.age 35-54

man age
мъже
г. 19-34
women
жени
г. age 15-18

man age
мъже
г. 35-54
women
жени
г. age 19-34

1%
4%
19%
1%
1%
15%
60%
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Двете най-важни кампании и акции на улицата през 2010 г:

1 Декември
Прес-конференция и кампания на улицата
за Световния ден за борба със СПИН

24 Mart
Акция на улицата за Световния ден за борба
с туберкулозата
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VIII. БЮДЖЕТ
Донор

Проект

Продълж
ителност

Общ бюджет
Euro

през 2010 г.
Euro

GTZ

Реконструкция на
сграда за
рехабилитационен
център

1 год.
изтекъл
септ.,
2010

87 000

43 500

OAK
Foundation

Превенция на
насилието и
рехабилитация на
деца и семейства,
посрадали от
насилие

3 год.

100 000

33 500

OAK
Foundation

Установяване на
процедури за
кризисно
настаняване и
защитено жилище

6 месеца,
изтекъл
окт., 2010

Agir Ensemble
Pour les Droits
de'l Homme

Трафикът:
Образованието е
превенция

1 год.,
изтича
септ.,
2011

ФРМС

Защитено
пространство и
реинтеграция на
деца, жертви на
насилие

14
32 000
месеца,
изтекъл
дек., 2010

30 000

Global Fund
for Women

Консултативни
услуги за хора,
пострадали от
насилие

1 год.,
изтекъл
септ.,
2010

6 160

3 080

МТСП

Инициатива за
младежко
творчество

8 мес.,
изтекъл
септ.,
2010

9 000

9 000

10 500

3 900
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Донор
МЗ чрез
Global Fund to
Fight AIDS and
Malaria

Проект
Превенция и
контрол на ХИВ/
СПИН и ТБ

Продълж
ителност

Общ бюджет
Euro

10 год.,
изтича
2014

за 2010:
Превенция на
HIV- 10 000 Eu
Превенция на
TB- 11 500 Eu

през 2010 г.
Euro
21 500

PULSE Foundation
Pernik
Bulgaria
www.pulsefoundation.org
pulse.women@gmail.com
pulse.aids@gmail.com
T: +359 76 60 10 10
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