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С благодарност към нашите донори, които подкрепиха дейността на Фондация П.У.Л.С. 
през 2012 г. в рамките на следните проекти: 

“Да превърнем силата в творчество”, финансиран от Програма “Младежта в действие” на ЕК, период май 
2011 - април 2012

“Психологическа, социална и правна подкрепа на жени, преживели насилие”, финансиран от Глобален 
фонд за жените, период април 2012 - април 2013

“Овластяване на общността срещу трафика на хора”, финансиран от Agin Ensemble pour les Droits de 
l’Homme, период април 2012 - април 2013

“Стъпки към самостоятелност” - партньорски проект на Фондация П.У.Л.С. и SOS Детски селища, 
финансиран от Фондация “Велукс” чрез SOS Детски селища, период август 2012 - февруари 2013

Кризисен център - услуга в общността - държавно делегирана дейност

Програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН сред венозно употребяващи наркотици (Компонент 4) и 
млади хора в риск (Компонент 7), финансирана от Министерство на здравеопазването

“Цялостен подход за работа с насилие над деца в Югозападна България”, финансиран от Фондация “Оук”, 
период октомври 2012 - септември 2015

“Избери, за да помогнеш” - кампания на Райфайзен Банк за набиране на средства в подкрепа на социални 
проекти



Трите основни програми на Фондация П.У.Л.С.:

- Закрила/рехабилитация на жени и деца, 
пострадали от насилие

- Превенция на насилието

- Превенция и контрол на ХИВ/СПИН 



Програма Закрила на пострадалите 
Статистика Кризисен център 

Общият брой клиенти, настанени в Кризисния център на Фондация П.У.Л.С. през 2012 г. е 56 (8 от тях с продължен престой от 2011 г. и 48 
настанени през 2012 г). Общият капацитет на Кризисния център е 12 легла (8 от тях се финансират от общинския бюджет под формата на 
държавно длегирана дейност - услуга в общността; останалите 4 се финансират със средства по проекти). 
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41 нови клиенти през 2012, разходи покрити от държ. делегирана дейност
7 нови клиенти през 2012, разходи покрити чрез проекти
5 клиенти от 2011, разходи покрити от държ. делегирана дейност
3 клиенти от 2011, разходи покрити чрез проекти
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общ брой настанени жени през 2012 г. - 29 
общ брой настанени деца през 2012 г. - 27



Нови инициативи в Кризисния център за подпомагане на процеса на рехабилитация на пострадалите:
През 2012 г. стартираха следните инициативи в Кризисния център на Фондацията, благодарение на проект “Психологическа, социална и 
правна подкрепа на жени, преживели насилие”, финансиран от Глобалния фонд за жените:

1. Групи за взаимопомощ и личностово израстване за клиенти на Кризисния център (провеждат се веднъж седмично с настанените жени)

В защитена атмосфера на чаша кафе или чай настанените клиенти имат възможност да изследват своите взаимоотношения и да говорят 
по-лесно за насилието и неговите прояви. През разпознаването и назоваването на преживявания и чувства, всеки участник има възможност 
да споделя важни за него неща без опасност от агресия и критика спрямо личността. Темите за дискутиране излизат от самите участници и 
всеки допринася с личния си опит, както и тренира алтернативно поведение на принципа „Тук и Сега”. Някои от темите бяха: Какво се 
случва при натрупването на агресия, как отреагираме”, „Спазване на граници”, „Защита на собствена позиция без нарушаване на правата на 
другия”, „Родители и деца”, „Представяне пред работодател”, „Разделяне на общото пространство – интеракции, личен опит”, „Възпитание, 
делегиране на отговорности и поощрения”.

 2. Групи за трудотерапия и усвояване на умения за клиенти на Кризисния център (провеждат се с предварителна дискусия и договаряне, 
така че да отговорят на потребностите на конкретните клиенти)

Заниманията включват: грижа за цветя, работа с глина, рисуване върху керамични съдове, шиене и бродиране, бюджетиране /планиране на 
разходи, разпределяне на седмичен семеен бюджет/, декупаж, изработване на картички

3. Групи за приложни изкуства, спорт и извънкласни занимания в свободното време на децата. 

Групата цели създаване на защитено пространство, в което децата се учат на креативност, творчество, работа в екип и общуване без 
агресия в обстановка на приятна музика и лакомства. Някои от темите бяха: запознаване с историческа крепост Кракра, спортни занимания 
на открито, игри свързани с единоборство и толерантност, гледане на тематични филми и обсъждане, излет в гората, работа с тесто и 
изпичане на фигурки, апликиране на листа.



Общият брой клиенти, потърсили консултация и подкрепа в 
организацията през 2012 г. е 951 (от тях 590 жени, 285 деца и 76 мъже) по 
различни проблеми - най-голям процент във връзка с насилие и 
злоупотреба и/или трафик на хора, а също и по проблеми с развитието 
или поведението при детето, конфликти между поколенията, житейски 
кризи, емоционални проблеми, тревожности и стрес, семейни 
отношения. П.У.Л.С. оказа спешна психологическа помощ и кризисна 
интервенция на 80 човека от града и региона след земетресението през 
месец май, 2012 г. 

ОБЩИЯТ  БРОЙ ПРОВЕДЕНИ КОНСУЛТАЦИИ ПРЕЗ ГОДИНАТА Е 4730, 
разпределени както следва:
- Дългосрочна психотерапия : 1112
- Краткосрочна терапия : 740
- Кризисна интервенция : 867
- Фамилни консултации : 1027
- Социална медиация : 984

От тях:
- Социална работа с клиенти: 605
- Работни срещи по случаи на клиенти/ : 60
- Работа с институции /телефонни разговори по случаи/ : 319 
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дългосрочна психотерапия краткосрочна терапия
кризисна интервенция фамилна консултация
социална медиация



Статистика според типа проблем, за който клиентите са потърсили помощ: 
През 2012 г. случаите са разпределени както следва: 

- Физическо насилие: 669 сл.
- Сексуално насилие: 114 сл.
- Трафик (или риск): 18 сл.
- Друг проблем ( спешна психологическа помощ след земетресението, проблеми с развитието или поведението при детето, конфликти 
между поколенията, житейски кризи, емоционални проблеми, тревожности и стрес, семейни отношения, родителстване, осиновяване, 
психична болест, загуба на родител) : 121 сл.
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физическо насилие сексуално насилие
трафик на хора друг проблем



Правна закрила на пострадалите от насилие - статистика

Следните правни консултации и дела бяха проведени през 2012 г. от 
адвоката на Фондация П.У.Л.С.:

ОБЩ БРОЙ ПРОВЕДЕНИ КОНСУЛТАЦИИ: 240
ОБЩ БРОЙ КЛИЕНТИ: 163
ОТ ТЯХ ОБЩ БРОЙ НОВИ КЛИЕНТИ: 75
ОБЩ БРОЙ  ДЕЛА: 35

От тях:

Дела по Семейния кодекс: 13 бр. 

- бракоразводни: 4 бр.  дела   
- за родителски права и режим на лични отношения с дете: 5 бр. 
дела,  
- за издръжка: 4 бр. дела 

Дела по Закона за Защита от Домашното Наслие:  20 бр.
Издадени са:
14 бр. ЗНЗ; 13 бр – решени с издаването на ЗЗ;
3 бр. – прекратени дела и 2 бр.– с отхвърлителен диспозитив;             
2 бр. - висящи;

ДРУГИ:

Изпълнителни дела: 4 бр. 
 От тях:
            -     за издръжка : 3 бр.
            -     за предаване на дете : 1 бр.

Жалби до РП: 5 бр. 
От които:
-    2 за неизпълнение на издадена ЗЗ 
-    3 за неизпълнение на решение за издръжка; 

Жалба до ЕСПЧ : 1 бр.
Касационни жалба относно спор за родителски права: 2 бр.
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други



Програма превенция на насилието



Програмата Превенция на насилието съществува и се изпълнява от Фондация П.У.Л.С. от 14 години. Тя включва неформално образование по 
проблемите на насилието на ученици, сензитивиране на учители, педагог-съветници, социални работници, полицаи по проблемите на 
насилието и преживяванията на пострадалите, тренинги за устояване на личната граница за деца в детските градини, организиране на 
кампании за анти-насилие, анти-трафик и в закрила на жените и децата, младежко участие и укрепване на гражданските умения при 
младежите. Програмата включва също Младежки клуб “Да бъдем приятели”, който работи едновременно на принципите на интерактивна 
група за себепознание и личностово израстване, а също така тренира доброволци на организацията, които работят по принципа 
връстници-към-връстници. В рамките на тази програма през 2010 г. бяха разкрити 5 Стаи на доверието, базирани в 5 различни училища в 
Перник, които се ръководят от доброволци на организацията и работят като центрове за информация и подкрепа на принципа 
връстници-към-връстници.

През последните няколко години организацията разшири фокуса на работа на Програма Превенция като възприе Резилианс-подхода при 
работа с деца и млади хора, а именно, акцентиране не толкова върху насилието, травматичните преживявания и последиците от него, а по-
скоро върху силните страни на обкръжението и личността, които са фактори за нормално развитие в трудни условия.  През 2011-2012 г. 
П.У.Л.С. участва като партньор в изследователски проект, воден от Нов Български Университет, наречен Bamboo-Bg, част от 
международен изследователски проект, провеждащ се в Непал, Етиопия и България. Целта на Bamboo-Bg бе да опише факторите на 
резилианс при деца, преживели травматични събития. Следните изводи бяха изведени от изследването: 1) образованието е ценност при 
пострадалите деца и всяко от тях го включва в бъдещите си житейски планове 2) децата търсят нормалност, регулярност и достъпност у 
семеен член или у близки хора, които да подкрепят усилият аим в училище 3) децата се чувстват объркани в хаотична среда; те се опитват 
да извлекат смисъл в хаотичната среда и когато не успеят, се опитват да избягат от нея  4) децата винаги откриват подкрепящ възрастен в 
семейството или в общността с когото да споделят и да получат от него подкрепа 5) училището е най-дискутираната тема в наративите на 
децата, тъй като това е пространство където те едновременно могат да получат развитие, но и биват остро травматизирани . Една от 
целите на започналия през 2012 проект-продължение на Bamboo-Bg, наречен “Цялостен подход за работа при злоупотреба с деца в 
Югозападна България”, финансиран от Фондация Оук, е да провери тези изводи в практиката с деца по превенция на отпадането от 
училище. Основната хипотеза, която ще бъде проверена гласи, че повишеното участие на децата в училищния процес (т.е. възможността 
за взимане на решение, генериране на идеи, избор на дейности), ще намали риска от отпадане от училище. Проектът се изпълнява в 
партньорство с екип на НБУ. Други два проекта през 2012 г. в рамките на концепцията за Резилианс бяха:
- “Да превърнем силата в творчество”, финансиран от Програма “Младежта в действие” на ЕК, период май 2011 - април 2012, и
- “Стъпки към самостоятелност” - партньорски проект на Фондация П.У.Л.С. и SOS Детски селища, финансиран от Фондация “Велукс” 
чрез SOS Детски селища, период август 2012 - февруари 2013



Следните обучителни и сензитивиращи семинари бяха проведени в училищата в Перник през изминалата година: 

17.10.2012 г.- Обучения на тема „Домашно насилие” в ПГ по икономика, гр. Перник. Лектори: Веселина Георгиева, Мирослав Нумов, Людмил Илиев, Кристина Сергиева, 
консултанти към Фондация ‘П.У.Л.С.”; Александър Йорданов, Мира Асенова, Кристиян Здравков- членове на Младежки клуб „Да бъдем приятели” към Фондацията.

22.10.2012 г.- Обучение в училище ПГ по Икономика, гр. Перник на тема „Домашно насилие”. Обучители: Людмил Илиев и Кристина Сергиева

23. 10. 2012 г. - Обучение в 10 ОУ „Алеко Константинов” на тема „Домашно насилие”. Обучители: Веселина Георгиева и Мирослав Наумов

23.10.2012 г. Проведени обучения на тема „Домашно насилие” в ПГ по икономика, гр. Перник. Обучители: Людмил Илиев и Кристина Сергиева

28.10.2012 г. - Обучение в Ботевград. Представителите на Фондация „П.У.Л.С.” Людмил Илиев и Мирослав Наумов проведоха обучение на ученици от 10 до 13 години на тема 
„Равнопоставеност между половете” по проект на Фондация „Джендър образование, изследвания и технологии”. 

29, 30 и 31.10.2012 г.- Проведени обучения на тема „Домашно насилие” в 5-то у-ще "П.Р.Славейков", гр. Перник. Лектори: Веселина Георгиева, Мирослав Нумов, Людмил Илиев, 
Кристина Сергиева, консултанти към Фондация ‘П.У.Л.С.”; Александър Йорданов, Мира Асенова, Кристиян Здравков- членове на Младежки клуб „Да бъдем приятели” към 
Фондацията.

06.11.2012 г. Обучение в 10 ОУ „Алеко Константинов”, гр. Перник. Тема на обучението бе „Насилие”. Лектори бяха представителите на Фондация „П.У.Л.С.” Людмил Илиев и 
Веселина Георгиева. В обучението взеха участие ученици от 2-ри клас, 6 А клас и 6 Б клас.

06.11.2012 г.Обучение в СОУ „Д-р Петър Берон”, гр. Перник. Тема на обучението бе „Насилие”. Лектори бяха представителите на Фондация „П.У.Л.С.” Людмил Илиев, 
Кристина Сергиева и Веселина Георгиева. В обучението взеха участие ученици от 8 А, 8 Б  и 9 А клас.

19.11.2012 г. Обучение в Професионална гимназия по техника и строителство „Арх. Йордан Миланов”, гр. Перник
Тема на обучението бе „Насилие”. Лектори бяха представителите на Фондация „П.У.Л.С.” Людмил Илиев и Кристина Сергиева. В обучението взеха участие ученици от 8 А, 8 Б  
и 8 В клас.

20.11.2012 г. Обучение в СОУ „Д-р Петър Берон”, гр. Перник. Тема на обучението бе „Насилие”. Лектори бяха представителите на Фондация „П.У.Л.С.” Людмил Илиев, 
Кристина Сергиева, Мирослав Наумов и Веселина Георгиева. В обучението взеха участие ученици от  четири осми класа.

22.11.2012 г.Обучение в Професионална гимназия по техника и строителство „Арх. Йордан Миланов”, гр. Перник. Тема на обучението бе „Насилие”. Лектори бяха 
представителите на Фондация „П.У.Л.С.” Людмил Илиев и Кристина Сергиева.



Превенция в областта на трафика на хора

Дейностите на Фондацията през 2012 г. в областта на превенция на трафика на хора, и консултиране и подкрепа на жертвите беше 
възможна благодарение на проект “Овластяване на общността срещу трафика на човешки същества”, финансиран от Agir Ensemble 

pour les Droits de l’Homme

Основните превантивни дейности в този проект бяха насочени 
към ромската общност. Няколко семинара по проблемите на 
трафика бяха проведени в училища в Перник, в които по-
голямата част от учениците са от ромски произход. Бяха 
установени контакти със здравните медиатори в Община 
Перник и Община Радомир и със Център за Обществена 
Подкрепа - гр. Трън. Стремежът на Фондация П.У.Л.С. да 
създаде тези партньорства не се свежда единствено до 
изпълнението на дейностите по цитирания проект, а е част от 
по-общата стратегия на организацията да разшири обсега на 
дейността си в Югозападна България като си сътрудничи със 
съседните общини Радомир, Благоевград, Дупница и достигне 
селските и пограничните райони с висок риск и ограничен 
достъп до услуги. 
Следните дейности за информиране и сензитивиране по 
проблемите на трафика бяха проведени през 2012 г:

16.10.2012 г. - В Трън се проверде семинар с учениците от 
местното училище на тема "Трафикът на хора". Участници бяха 
около 40 деца на различни възрасти.

18.10.2012 г. - Бе проведен семинар сред млади хора на тема 
"Превенция и трафик на хора" в Общински младежки дом гр. 
Перник във връзка с Европейския ден за борба с трафика на 
хора. Програмата на срещата включи: презентации, общи 
дискусии и дискусии по казуси в малки групи, планиране на 
инициативи сред младите, генериране на идеи.

 



09.12. 2012 г. - Обучение  на ромски жени 
в Радомир. Обучението беше 
организирано с помощта на здравния 
медиатор от Община Радомир, а зала 
беше предоставена в местния културен и 
религиозен център.  

01.11.2012 г. - Обучение на деца - 
Екатерина Велева и Яна Кацарова, 
представители на Фондация „П.У.Л.С.”, 
обучаваха деца от комплекс SOS Детски 
селища, на които предстои да напуснат 
институцията. 

Наш представител участва в Публична 
дискусия в София Миграционни 
политики и трафик на хора – 
възможности за регионално 
сътрудничество, която се състоя на 
09.03.2012 година. Център за изследване 
на демокрацията инициира дискусия с 
Аленка Првинсек - старши съветник и 
правен експерт към Международния 
център за развитие на миграционните 
политики (ICMPD) по въпроси, 
отнасящи се до гражданство, чужденци с 
временна закрила, интеграция, 
граждански статус, миграционна 
политика.

На 22 клиенти пострадали от трафик 
бе оказана помощ и закрила в периода 
на проекта април 2012 - април 2013 г. 



Програма Превенция и контрол на ХИВ/СПИН
Компонент 4 - Превенция и контрол на ХИВ/СПИН сред венозно-употребяващи наркотици - годишна статистика

Общ брой контакти за предоставени услуги през отчетния период: 1920
От тях нови контакти: 60
От тях за раздадени материали: 1221
От тях за консултиране: 1064
От тях насочени: 61

Общ брой раздадени комплекти за безопасно инжектиране: 14251
Общ брой раздадени презервативи: 6630
Общ брой раздадени лубриканти: 715
Общ брой раздадени ЗОМ: 625

Разпределение на индивидуалните клиенти по пол и възраст

Общо: 200

Мъже (Общо): 134
<25: 30
>25: 104

Жени (Общо): 66
<25: 23
>25: 43

22%

12%

52%

15%

мъже под 25 г. мъже над 25 г. жени под 25 г. жени над 25 г.



Общ брой 
клиенти 
получили пред-
тестово 
консултиране и 
изследване

От получилите 
изследване брой 
положителни

От получилите 
изследване брой 
отрицателни

Общ брой 
клиенти, на 
които е съобщен 
резултата и след-
тестово 
консултиране

ХИВ 54 0 54 61

Хепатит В 34 0 34 41

Хепатит С 39 14 25 47

Syphilis ELISA 40 3 37 47

ОБЩО 167 17 150 196

Консултиране и изследване за ХИВ, хепатит и сифилис в Дроп-ин центъра - статистика

Дроп-ин центърът за венозно-употребяващи наркотици към Фондация П.У.Л.С. работи от 3 години. Той е нископрагова служба, част от програмата на 
организацията за превенция и контрол на ХИВ/СПИН и минимизиране на вредите от употребата на наркотици.

Цели:
 - Да минимизира риска от заразяване с ХИВ/СПИН и туберкулоза и рисковете от интравенозната употеба на наркотици сред употребяващите
 - Да предоставя грижа, подкрепа и информация, и да подобрява качеството на живот на употребяващите
 - Да минимизира дискриминацията на общността към употребяващите, причинена от липсата на информация и консервативните нагласи

Фондация П.У.Л.С. гарантира конфиденциалност на посещенията и анонимност на клиентите на дроп-ин центъра.

Дроп-ин центърът предлага:
 - Безопасно и уютно място за прекарване на време
 - Топли напитки
 - Интернет
 - Базисно консултиране и насочване към служби и услуги
 - Информация за безопасни практики на интравенозна употреба
 - Информация за безопасен секс
 - Предоставяне на стерилни инжекционни материали, лекарства, презервативи
 - Информация за превенция на ХИВ/СПИН/Тубекулоза
 - Периодично изследване на кръв



Компонент 7 - Превенция и контрол на ХИВ/СПИН сред млади хора в най-голям риск 15-24 години

Превенция и контрол на ХИВ/СПИН сред млади хора в най-голям 
риск 15-24 години - компонент 7 стартира след подписване на договор 
с министерство на здравеопазването през 2010 г. Целта на тази 
програма е превенция и контрол на хив сред млади хора в риск.  
Стартирането на  дейностите първоначално се извършваше от 
младежите от младежкия клуб "Да бъдем приятели" към 
организацията, но с течение на времето поради ангажираността на 
младежите с програма "Превенция на насилието" се наложи 
разделянето на младежите в два клуба.  В момента доброволците /20 
на брой/ от този клуб се събират в различен ден и час. Ражда се идеята 
това да бъде отделен клуб със свои идеи и цели, рожден ден и лого. 
Името на клуба е "П.У.М.А.С." има връзка с името на организацията – 
Позитивни Умения на Младежката Алтернатива в Социума. 
Дейностите им са свързани с работа на терен за достигане до уязвими 
групи млади хора, които имат рискови сексуални практики. Раздават 
презервативи и материали свързани с полово предавани болести. 
Правят демонстрации в училищата, свързани с превенция. Събират се 
всяка седмица за два часа, обсъждат идеи за различни дейности и 
правят обучения по темите.

На 10.02.2012 година в Перник във връзка с организирането на 
Национална АНТИ СПИН кампания се проведе работна среща 
между Фондация „П.У.Л.С.“,  БМЧК и Общински младежки съвет 
Перник. На срещата бяха обсъдени идеите за кампанията и стъпките 
за реализирането. Самата кампания се проведе на 13-15.02.2012 година в 
Перник. Дейностите на работещите по компонент 7  бяха набиране на 
нови доброволци за работа по програмата от пернишките училища; 
работа на терен с млади хора; демонстрации, както и мобилен 
кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване на ХИВ.
`
                Ежегодното лятно училище за доброволци-обучители по 
Програмата се проведе в базата в с. Ковачевци на 24-30.07.2012 година. 
Ученици от цялата страна се обучаваха за работа по темата. От 
младежкия клуб на Фондация „П.У.Л.С.“ участие взеха 10 доброволци.



На 13-17. 09. 2012  екип от организацията участва в обучение в с. 
Лозен - Есенно училище за напреднали в работата по подхода 
„Връстници обучават връстници”.  Представители на 
Фондация „П.У.Л.С.” бяха Людмил Илиев и доброволци от 
Младежки клуб „П.У.М.А.С.”. Мероприятието се проведе в 
рамките на Компонент 7 чрез увеличаване обхвата на услугите 
и програмите, насочени към млади хора  на Програма 
„Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”. Целта на програмата 
е млади хора да бъдат обучени и подготвени в сферата на 
промоция на сексуално и репродуктивно здраве и превенция 
на ХИВ/СПИН извън училище. 

На 07-09.11.2012 г Людмил Илиев, координатор по програма, 
заедно с Мадлен Зашева, доброволец на Младежки клуб 
„П.У.М.А.С.” участваха в Национална среща за представяне на 
опита на PETRI- София (Peer Education Training and Research 
Institute) - Международен център за обучения и изследване по 
подхода „Връстници обучават връстници” и ролята на 
Националния център по обществено здраве и анализи 
(НЦОЗА) за сексуално и репродуктивно здраве на младите 
хора в България и в Региона на Източна Европа и Централна 
Азия и в света.  Главни задачи на срещата бяха националните 
институции, представителите на местната власт и 
партньорските неправителствени организации да се запознаят 
със структурата и дейностите на  PETRI - София и с 
международната роля на България и Националния център по 
обществено здраве като партньор на фонда на ООН за 
население за промоция на сексуално и репродуктивно здраве 
на младите хора в региона; да се подкрепят усилията на 
неправителствените организации, членове на българската Y-
PEER мрежа за обучители на връстници, създадена от МЗ и 
НЦОЗА.

На 16,17.12.2012 г.  се проведе Годишна заключителна среща на 
представители на 18-те НПО, подполучатели по Компонент 7. 
Целта на срещата бе споделяне на успехите и 
предизвикателствата през 2012 г. и изясняване на нуждите и 
споделяне на опит между координаторите и обучителите от 18-
те НПО, подполучатели.



Младежко участие 
МЛАДЕЖКИ ИНФОРМАЦИОННО КОНСУЛТАТИВЕН  ЦЕНТЪР

В Перник на 05.01.2012 година в заседателната зала на Община Перник се проведе 
първата работна среща по проект на Сдружение „Обектив” – Младежки информационно 
консултативен център. Фондация „П.У.Л.С.”  е партньор по проекта в частта за обучение и 
превенция на насилие сред ученици. Представяне на проекта, както и заложените дейности за 
следващите 2 години  се проведе на 23.01.2012 г. 

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ

Първото Заседание КСМП проведе дво дни по-късно, когато представителите  на 
младежките НПО обсъждаха разработването на стратегия за младите хора в Перник, 
дейности през 2012 и организационни въпроси.

Тази година` Перник бе домакин на редовната сесия на Общото събрание на 
Национален младежки форум от 04-06.05. Доброволци на организацията участваха в 
подготовката и провеждането на събитието. На 04.05. се проведе и работна среща с 
представители на КСМП и НМФ. 

В офиса на Фонадиця „П.У.Л.С.“  на 06.06.2012 год. се проведе редовно заседание на 
съвета. В заседанието участваха представители на ОМС, Сдружение „ПОЛЕТ“, Сдружение 
„Обектив“, БМЧК-Перник, както и домакините от Фондация „П.У.Л.С.“. Като наблюдател 
участва и представител на младежкото обединение на КТ „Подкрепа“. Обсъдени бяха 
последиците от земетресението през май и участието на младежите в различни инициативи в 
помощ на пострадалите, предстоящи летни инициативи и промяна в плана за младежки 
дейности до края на годината. 

На 19.06.2012 год.се проведе дискусионна среща за развитие на стратегия за младежка 
политика в град Перник организирана от КСМП и НМФ. Консултативният съвет за младежка 
политика съвместно с Национален младежки форум проведе среща с младежи от град Перник 
и отговорните институции за провеждане на политика на територията на Община Перник. 
Срещата беше организирана от КСМП и модерирана от НМФ. На срещата бяха представени 
резултати от проведено проучване за интересите и познанията на младежи от Перник като 
резултатите бяха обработени, обобщени и анализирани от КСМП. Срещата започна в 10.00 с 
обръщение на Община Перник в лицето на зам. кмета Илинка Никифорова, ресор 
образование, продължи тематичните презентации. След представянето на интересите на 
младите хора и възможни подходи за сътрудничество между младите хора и общините, 
участниците бяха разделени на пет подгрупи, които да дискутират по съответни теми: 
младежка политика и членуване в организации, развитие на младежки зони, доброволчество, 
кариерното ориентиране в средното образование,  работа и сътрудничество с младите извън 
сферата на формалното образование. 



Във връзка с планирането на инициативите за 12 август Международен ден на младите 
хора на 19.07.2012 година бе осъществена работна среща за планиране на различни 
инициативи по повода.

По покана на младежки организации от Благоевград представители на КСМП бяха на 
първа среща при тях на 24.07.2012год. По време на срещта представителите на КСМП-Перник 
споделиха своя опит и добра практика при работат с местната власт. 

На 13.11.2012 г. имаше Заседание на КСМП. Обсъдени бяха теми, като: Изминали 
събития през последните два месеца; Предстоящи събития; Стратегия за младежки дейности. 
Представител на Фондация „П.У.Л.С.” бе Юлия Андонова, младежки медиатор на КСМП.

Във връзка с 16-те световни дни срещу домашното насилие /25.11-10.12/ на 28.11 -в 
Двореца на културата се проведе младежка конференция на тема "Младежките организации 
заедно срещу домашното насилие". 
Младежката конференция бе открита от  г-жа Илинка Никифорова - зам. кмет на Община 
Перник. Лектори бяха представителите на Фондация „П.У.Л.С.” Екатерина Велева, Кристина 
Сергиева, Ася Александрова, Веселина Георгиева, Юлия Андонова.

30.11.,01.12.2012 г. Провеждане на кампания по повод 1 декември- Световен ден за борба срещу 
СПИН - доброволци от клубовете „Да бъдем приятели” и „П.У.М.А.С.” към Фондация 
„П.У.Л.С.”  раздаваха информационни материали, презервативи и червени лентички в 
специални пунктове в училищата. Техни партньори бяха младежи от Червен кръст и 
доброволци от Общински младежки съвет, представители на Община Перник и РЗИ.
           В Професионалната гимназия по икономика бе проведена дискусия. Имаше осигурен 
мобилен кабинет, където безплатно се изследваха всички, които имаха желание.
Участниците в кампанията образуваха голяма червена панделка от балони на площад 
„Кракра”.

Последната за годината  работна среща на КСМП се състоя на 05.12.2012 г. Основната 
цел този път беше промяна на  действащата Наредба за обществен ред на територията на 
Община Перник. Представител на Фондация „П.У.Л.С.”  бе Юлия Андонова, която е и 
младежки медиатор на КСМП.

Освен тези идейности, свързани с определени институции, младежите от клуба 
осъществяваха и свои дейности.

Като част от дейностите по проект „Да превърнем силата в творчество“ на Младежки 
клуб „Да бъдем приятели“,  на 12 Април с пожелание за свят без насилие младите момичета и 
момчета боядисаха най-шарените и красиви яйца.

На 21.05.2012 година се проведе годишна среща за оценка на проектите, финансирани 
по Програма „Младежта в действие”  в София. В рамките на събитието бяха включени: 
представяне на успешни практики от различните организации; промоция на новата мобилна 
комуникационна платформа на НЦЕМПИ; забавна програма. Фондация „П.У.Л.С.“ представи 
реализирането на проект „Да превърнем силата в творчество".

На международния ден на детето  1 Юни младежкият клуб «Да бъдем приятели»  
отпразнува своят 12 рожден ден. Младежите и девойките, които са ангажирани с дейностите 
на клуба отбелязаха годишнината подобаващо. В тържественото отбелязване се включиха и 
част от доброволците, участвали в създаването на клуба.            



Работна мрежа
1. Водене на случай - развитие на мултидисциплинарния подход 

Пркиключилият през 2011 г. проект “Програма за превенция на насилието 
и рехабилитация на деца  и семейства, пострадали от насилие”, финансиран 
от Фондация Оук имаше за цел да развие модела на водене на случай и 
прилагането на мултидициплинарен подход и координирани действия 
между институциите при работа с деца, пострадали от насилие. В добра 
степен това сътрудничество бе установено с Отдел “Закрила на детето”, 
полицията и някои училища. Това се постигна с поредица от обучения за 
специалистите от тези институции и регулярни работни срещи по казуси, 
инициирани от Фондация П.У.Л.С. Партньорството със Съда и 
Прокуратурата обаче все още е в твърде първоначален етап. 
От края на 2012 г. и през следващите 2013-2014 приоритет ще бъде 
развитието на мултидисциплинарния подход в областта на закрилата на 
жертвите на трафик. В края на 2012 г. Фондация П.У.Л.С. спечели проект 
“Силата на знанието”, финансиран от Програма Наказателно правосъдие 
на ЕК. Главна цел на проекта е да се развие мрежата от заинтересованите 
лица и Да се изгради мост между новоприетите изменения в българското 
законодателство за закрила на жертвите на трафик и за закрила на детето, 
и съществуващата практика, чрез прилагане на международната експертиза 
в закрилата на български жертви на трафик. Проектът се изпълнява с 1 
български и 3 международни партньора. Предвидено е обучение на 
прокурори, съдии, полицаи и социални работници с обучител от BAG 
Forsa, Германия. Практики от Германия ще бъдат трансферирани в 
България и в края на проекта ще бъде издаден наръчник за 
професионалисти в областта на закрила на жертвите на трафик. 

2. Партньори от страната и чужбина

През 2012, в процеса на разработване на общи проекти и инициативи, Фондация 
П.У.Л.С. създаде ефективни нови партньорства със следните организации от 
България и Европа:
1. Сдружение “Знание, успех, промяна” - гр. Дупница
2. Център за обществена подкрепа - гр. Трън
3. Фондация “Джендър, Образование, Информация, Технологии” - гр. София
4. Български Център за Джендър Изследвания
5. Балканска Агенция за Устойчиво Развитие
6. BAG Forsa, Berlin Germany
7. FIM e.V., Frankfurt, Germany
8. National Center for Equal Opportunities, Bratislava, Slovakia
9. SKP Centrum, Pardubice, Check Republic

3. Национална мрежа за децата

Фондация П.У.Л.С. участва в тази мрежа заедно с над 100 други НПО с цел 
създаване и утвърждаване на адекватни политики и стратегии за закрила на 
детето в България. През 2012 наши представители участваха във всички 
работни срещи, кампании и инициативи на мрежата.
Адвокатът на П.У.Л.С. участва в Мрежата със своята юридическа експертиза 
в областта на закрила на децата. Доброволците на П.У.Л.С. имаха 
възможност да участват в обучение по правата на децата в Брюксел като 
представители на Мрежата и да посетят Европейския Парламент и 
Европейската комисия. 

4. Алианс за Защита срещу Домашното Насилие

П.У.Л.С. членува в Алианса от учредяването му през 2009 г. заедно с още 9 
български НПО, работещи за закрила на жените от насилие. През 2012 г. 
благодарение на проект на Алианса бе проведено обучение за обучители в 
България от австрийската мрежа WAVE. Темата бе “Оценка на риска”, а 
целта да се уеднакви концепцията за оценяване на риск, да се консолидира 
работата на специалистите от различните институции в областта и да се 
подобри партньорството между тях (НПО, Полиция, Съд, Прокуратура).

Друга важен момент в работата на Алианса през изминалата година е 
инциативата на партньорство между частна компания и организация с 
обществена полза, а именно общата кампания против домашното насилие 
на Алианса и козметичнатa компания AVON. 

5. Обучения на представители на институциите

Двудневен обучителен семинар за оперативни работници и полицейски 
инспектори се проведе на 06,07.12.2012 г. в Перник.  Темите бяха: 
Симптоми след сексуално насилие; Етапи, през които преминава човек, 
преживял насилие; Психологични последици от насилието; Криза и 
кризисна интервенция; Правила при оказване на помощ при пострадали 
от насилие; Конфиденциалност; Принципи на подкрепа; Закон за защита 
от домашно насилие; Изработване на Координационен механизъм на 
местно ниво;  Закона за закрила на детето и неговото тълкуване в помощ 
на ЗЗДН. Обучители от Фондация „П.У.Л.С.” - Екатерина Велева, 
Мирослав Нумов, Яна Кацарова.



6. Стартиране на проект “Цялостен подход за работа със 
злоупотреба с деца в ЮЗ България - октомври 2012 - септември 2015 

Проектът има 3 основни цели, като третата от тях се изпълнява в 
партньорство с екип от НБУ - повишаване на участието на децата в 
училищния процес, което ще допринесе за превенция на отпадането от 
училище при децата с такъв риск. 

През последните няколко години организацията разшири фокуса на работа 
на Програма Превенция като възприе Резилианс-подхода при работа с деца 
и млади хора, а именно, акцентиране не толкова върху насилието, 
травматичните преживявания и последиците от него, а по-скоро върху 
силните страни на обкръжението и личността, които са фактори за 
нормално развитие в трудни условия.  През 2011-2012 г. П.У.Л.С. участва 
като партньор в изследователски проект, воден от Нов Български 
Университет, наречен Bamboo-Bg, част от международен изследователски 
проект, провеждащ се в Непал, Етиопия и България. Целта на Bamboo-Bg бе 
да опише факторите на резилианс при деца, преживели травматични 
събития. Следните изводи бяха изведени от изследването: 1) образованието 
е ценност при пострадалите деца и всяко от тях го включва в бъдещите си 
житейски планове 2) децата търсят нормалност, регулярност и достъпност у 
семеен член или у близки хора, които да подкрепят усилият аим в училище 
3) децата се чувстват объркани в хаотична среда; те се опитват да извлекат 
смисъл в хаотичната среда и когато не успеят, се опитват да избягат от нея  
4) децата винаги откриват подкрепящ възрастен в семейството или в 
общността с когото да споделят и да получат от него подкрепа 5) училището 
е най-дискутираната тема в наративите на децата, тъй като това е 
пространство където те едновременно могат да получат развитие, но и 
биват остро травматизирани . Една от целите на започналия през 2012 
проект-продължение на Bamboo-Bg, наречен “Цялостен подход за работа 
при злоупотреба с деца в Югозападна България”, финансиран от Фондация 
Оук, е да провери тези изводи в практиката с деца по превенция на 
отпадането от училище. Основната хипотеза, която ще бъде проверена 
гласи, че повишеното участие на децата в училищния процес (т.е. 
възможността за взимане на решение, генериране на идеи, избор на 
дейности), ще намали риска от отпадане от училище. Проектът се 
изпълнява в партньорство с екип на НБУ.

7. Участия в работни срещи, конференции, благотворителни инициативи

- заключителна конференция на дарителската кампания на Райфайзен Банк 
“Избери, за да помогнеш”
- втора международна конференция “Виктимизация на деца, измерения и 
превенция”
- работни срещи с местните власти
- работни срещи с директори на училища, домове за деца, услуги в общността
- работни срещи с БЧК 
- 16 дневна световна кампания срещу насилието, основано на пол
- работни конференции по случай с представители на ОЗД и полицията
- благотворителен базар, организиран от БФЖ и Движение “Милион жени за 
милион добрини”

8. Стажантска програма - партньор Бюрото по труда - Перник

Благодарение на Оперативна Програма “Развитие на човешките ресурси” 
чрез Бюрото по труда в Перник през 2012 г. Фондация П.У.Л.С. обогати 
екипа си с 6 млади специалисти, наети временно в рамките на програмата. 

9.  Изграждане на капацитет 

През 2012 г. П.У.Л.С. успя да договори 2 вида супервизия от международни 
експерти, планирани за 2013 г - организационна супервизия и 
консултиране на мениджмънта на Кризисния център, и клинична групова 
супервизия на екипа, работещ в Програма Рехабилитация. Първата се води 
от експерт на Senior Expert Service, Германия - г-жа Ангелика Францен, а 
втората от г-жа Шантал Нев, Белгия, системен психотерапевт и 
консултант на програмите в НБУ 
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