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Вместо въведение 

Вече 15 години фондация „П.У.Л.С”-Перник и екипа ни е на терена на социалните услуги, 

предлагани на гражданите на гр.Перник и областта. На нас се падна трудната мисия да развием у 

населението разбиране за феномена насилие/злоупотреба в човешките отношения чрез преоценка 

на културалните, социалните, семейните и психологически фактори, определящи насилието. Да 

активираме отговорните служби и институции чрез обмен на опит и информация.  Според нас „Най-

добрият начин да се борим с насилието е да създадем условия, в които то да не може да се случва”.  

2013 година стартира с незабравим конкурс за детска рисунка „Светът без насилие е  цветен и динамичен”. 

Водени от този призив, преживяхме една цветна и динамична година, изпълнена с много промени, 

предизвикателства и изпитания, както за екипа ни, така и за нашите партньори и клиентите ни. Година, в която 

много млади хора-стажанти и доброволци преминаха през обучителните ни програми. Опитахме се да 

предадем от нашия опит, емоции, постижения и планове за едно по-различно бъдеще и позитивни умения. 

Заедно преживяхме екипна динамика, в която открихме нови възможности и перспективи. Научихме и 

житейски уроци, които ни направиха по-силни и уверени в избора ни да упражняваме помагащи професии. 

Научихме се да намираме смисъл във всяко предизвикателство и да вярваме, че и най-малкия лъч надежда може да възбуди искрата за живот и 

позитивно развитие. 

Една година след разрушителното земетресение в гр.  Перник от 2012 г.,  благодарение на финансовата помощ на GIZ, Германия имахме 

възможност да реконструираме сградата, където предоставяме социалните услуги. Да работим в условия на строително-ремонтни работи беше 

същинско предизвикателство за екипа, който остана на разположение на нуждаещите се от помощ лица 24-часа в денонощието.  Подкрепата на 

нашите приятели, партньори и благодеятели от GIZ, Германия ни даде базисна сигурност и устойчивост, за което няма думи с които да изразим 

благодарността си. 

 Бяхме опора на много семейства, предоставяйки професионални социални услуги за най-уязвимите рискови групи -   деца и 

лица жертви на различни форми на насилие и експлоатация,  с различни форми на зависимост, в т.ч. и интравенозни наркомани. 

Предложихме разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и 

разширяване на социалните умения, както и интерактивни обучения за водене на самостоятелен начин на живот.  
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Трите основни програми на Фондация „П.У.Л.С.” 

 

 Защита / рехабилитация на жени и деца, жертви на насилие чрез предоставяне на психо-социални услуги, кризисен център, 
правни консултации и защита, лечение на травмата. В рамките на рехабилитационната програма ние работим в сътрудничество с 
държавните институции (социални услуги, Отдел за закрила на детето, полиция, съд, прокуратура) за да осигурим закрила на жените и 
децата, пострадали от насилие, да установим добри практики в областта на case-management (водене на случай), и да подпомагаме 
съдебно преследване на извършителите и ефективното прилагане на Закона за защита от домашно насилие, Закона за закрила на 
детето и Закона за защита срещу трафика в България.  

  

 Превенция на насилието чрез неформално образование, младежки дейности,  повишаване на осведоме-ността, организиране 
на събития, конференции и др.   В рамките на програмата за превенция на насилието работим регулярно с младите хора в България за 
да създадем у тях граждански умения и знания по джендър- въпросите, домашно и сексуално насилие, човешките права и правата на 
децата, трафика на хора и др. Ръководим Младежки клуб, състоящ се от  посветени млади хора, които се срещат редовно всеки петък 
от офиса на П.У.Л.С. за два часа и обсъждат чувствителни за тях теми и планират дейности сред техните връстници. Те участват в 
образователните дейности на организация на доброволни начала. 

 

 Превенция на ХИВ / СПИН сред младите хора. В рамките на програмата за превенция на ХИВ / СПИН организираме кампании и 
събития в общността и сред младите хора в училищата.  Ние правим работа на терен (outreach) сред употребяващите наркотици по 
улиците. Ние също имаме дроп-ин център. ХИВ / СПИН програмата за превенция се изпълнява от млади доброволци от Младежкия 
клуб на фондацията. Клубът е член на международната мрежа Y-PEER и на мрежата на ALF (Аnа Lindt Foundation) за междукултурен 
диалог. 
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Годишен отчет 2013 на 
 Фондация „П.У.Л.С.“ 

 

Програма Закрила и рехабилитация 

на жени и деца, пострадали от насилие или жертва на трафик 

 

Психологическа и социална подкрепа на лица, преживели насилие 

 Дейностите на Фондация «П.У.Л.С» в областта на закрила и рехабилитационните програми се разгърнаха 
по проект «Психологическа, социална и правна подкрепа на жени, преживели насилие», финансиран от 
Глобален фонд за жените, период април 2012-април 2013 и доразвиха благодарение на проект «Център за 
превенция и рехабилитация на хора, пострадали от домашно насилие, деца в риск и интеграцията им в 
семейството и общността», финансиран от Министерство на правосъдието. Основните постижения от 
реализирането на проекта, които пряко кореспондират с поставените цели имат съществена значимост, както за 
обществото, така и за институциите, пряко ангажирани в директната работа с пострадали от домашно насилие. 

 От първостепенна важност е това, че се  изградиха  практически - „работещи”  стандарти  на 

институционално ниво за социална работа при случаи за домашно насилие или т. нар.  „Координационен 

механизъм” на местно ниво. Тези стандарти се описаха и издадоха в Наръчник, който е насочен към 

специалисти, работещи по случаи на домашно насилие. Общият 

брой представители на институции, които взеха участие в 

семинарите са 33-ма. Едно от най-голямото постижение от тези семинари, освен 

издаването на Наръчника, беше това, че за първи път прокурори от Районните 

прокуратури Перник, Брезник и Радомир взеха участие в семинар, организиран от 

Фондация „П.У.Л.С.”. Опитът и препоръките, които споделиха на семинара, относно случаи 

на домашно насилие, дадоха по-пълна представа за работата им по тези случи, както и 

бяха включени в Наръчника. Провеждането на семинар с участието на различни 

институции от Перник и региона - Регионална Дирекция Социално Подпомагане Перник, 
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Дирекция „Социално подпомагане” Перник, Трън и Радомир, ОД на МВР Перник, 

РУП Перник и Брезник, Център за обществена подкрепа Трън, Районна прокуратура  

Перник, Брезник и Радомир, Адвокатска колегия Перник, Фондация „Б.Ц.Д.И.”, както 

и представители на Фондация „П.У.Л.С.”, е показателно за това, че с обединяването 

на усилията на всички тези институции се повишава и ефективното сътрудничество 

помежду им, което от своя страна ще намали физическото времето необходимо за 

осигуряване на помощ на пострадалите лица.Разпознаването на травмата, бързото и 

своевременно интервениране и оказването на адекватна помощ и подкрепа от 

страна на всички институции, пряко ангажирани с проблема домашно насилие, 

повишаването на чувствителността и компетенциите на специалистите – това са  част 

от постигнатите резултати, които имат важно въздействие върху целевата група, и 

също така кореспондиращи със заложените цели по проекта.  

Друго важно постижение от реализирането на проекта е утвърждаването на 

устойчива социална защита, която допринася за валидизирането на правото на всеки за 

достоен живот. Утвърждаването на защитено пространство за защита, рехабилитация и 

интеграция на хората, пострадали от домашно насилие, както и предоставянето на 

директни, психо-социални услуги, е модел на „Добра практика” на местно ниво. 

Предоставянето на тези услуги дава възможност за изграждане у пострадалите лица на 

личностова и социална самостоятелност, както и активиране на потенциала им за 

справяне с проблема.    

Системното информиране на обществото за размерите и формите на насилието, 

утвърждаването на защитена среда от ефективно действаща междуинституционална 

мрежа, доведе до промени в съществуващите нагласи и стереотипи на обществото. 
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2013 в цифри 
 

Разпределение на клиентите в процентно съотношение за 2013 г. 

 

Диаграма2: Съпоставяне на нови спрямо стари клиенти на службата за 2013г. 

Консултациите на клиенти на Фондация „П.У.Л.С.” са по повод на различни проблеми, като 
акцента е 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. Новативна услуга е предлагането на  фамилни консултации и  
социалната медиация. 
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Диаграма 3: Разпрезеление на проведените консултации за 2013 г.  

Диаграма 4: Разпределение на проблематиката, с която сме работили 
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„Кризисен център за лица пострадали от 
домашно насилие или жертва на трафик"-

защитено пространство, време за размисъл и 
възможност за ново начало 

След проведен конкурс за възлагане изпълнението на социална 

услуга „Кризисен център за лица пострадали от насилие или жертва на 

трафик” на територията  на община  Перник, реализирахме една наша 

голяма мечта  - да предоставим защитено пространство, време за размисъл 

и възможност за ново начало на една от най-рисковата социална група - 

лица и деца, жертви на домашно насилие – физическо, психологическо, 

икономическо, сексуално и жертви на принудителна проституция.  

Социалната услуга е разкрита с  Решение № 348/ 2009 год., по протокол 

№6/ 12.06.2009 год. на Общински съвет Перник и Заповед на Директора на 

Регионална дирекция „Социално подпомагане”- област Перник, с 

максимален капацитет- 8 (осем) лица и обслужващ персонал- съгласно 

Методиката за определяне числеността на персонала в специализираните 

институции и социалните услуги в общността.  

   Кризисният център разполага с база, собствена на Фондация 

«П.У.Л.С.» за предоставяне на услугата с капацитет от 12 (дванадесет) 

легла и едно легло за бебе. Опитът на база три години, продоставяне на 

делегирана услуга  ни показва, че реално този капацитет се запълва, а в 

нередки случаи и превишава, и се налага поставянето на допълнителни 

походни легла. Благодарение на  усилията на целия екип на Фондация 

«П.У.Л.С.», финансовата подкрепа на държавата и безценната подкрепа на 

GIZ,Германия, всички наши донори и партньори, успяхме да създаден 

истински дом за лицата пострадали от насилие и да дадем алтернатива за 
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живот без насилие. Ние от Фондация „П.У.Л.С.” вярваме, че всяка криза може да бъде преодоляна и 

че всеки заслужава да има лично пространство и живее свободно, без да бъде принуждаван на прави 

неща, които не желае. За нас най-важен е човешкия 

контакт и чрез проявения висок професионализъм и 

огромна доза човещина успяхме да помогнем на 57 

лица,  преминали през Кризисния ни център през 

2013г., както и подкрепихме семействата на тези, които 

вече на са настанени, но останаха наши клиенти. 

За постигане на целите, организацията ни 

предлложи Програми за възстановяване: 

Психологически консултации, Фамилно консултиране, 

Социално посредничество, Юридическо консултиране, 

Кризисна интервенция, Дългосрочна 

психотерапевтична работа, както и три Интерактивни 

групи:  за взаимопомощ и личностово израстване за 

клиенти на Кризисния център; за трудотерапия и 

усвояване на умения за клиенти на Кризисния център и за приложни изкуства, спорт и извънкласни 

занимания в свободното време на децата. 

Деностите ни се изпълняват в тясно сътрудничество с институции като ОЗД, МКБППМН и 

УКБППМН, училища, МВР- полиция, районни инспектори и инспектори ДПС, здравни заведения, 

общини, съд и НПО.  

Общият капацитет на Кризисния център е 12 легла (8 от тях се финансират от общинския 

бюджет  под формата на държавно делегирана дейност- социална услуга в общността; останалите 4 

се финансират със средства по проекти).  

 
 

Общият брой  клиенти, настанени в Кризисния център на Фондация „П.У.Л.С.”  

през 2013 г. е 57 (петдесет и седем). 
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Правна закрила на пострадалите от насилие –статистика 
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Следните правни консултации и дела бяха проведени през 2013г. от юристите на Фондация  „П.У.Л.С.” 
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Програма превенция на насилието 

През настоящето да погледнем в бъдещето  

И през 2013 година програмата Превенция на насилието  продължи своята дейност в областта на 

неформалното образование на ученици по проблемите, свързани с насилие; сензитивиране на ученици, 

социални работници, педагог-съветници, полицаи по проблемите на насилието и преживяванията на 

пострадалите; тренинги за отстояване на личните граници на деца в детските градини; организиране на 

кампании за анти-насилие, анти-трафик и насочени към закрила на жените и техните деца; младежко 

участие и укрепване на гражданските умения при младежите. 

Акцент в програмата е дейността на 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.  Тази година 

Младежкият клуб навърши 14 години, като някои участници поеха пътя на своето развитие като студенти, 

други като младежки координатори на проекти или доброволци към нашата организация, а някои 

станаха наши колеги. Предстои цялостно обновяване на участниците, но мисията и целите на клуба 

остават същите. 

В рамките на тази програма продължиха да функционират разкритите през 2010 г., пет 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. Тенденцията е да се постигне устойчивост в развитието на четири от Стаите на доверието. 

През 2013 година продължихме работата си по проект “Цялостен подход за работа при злоупотреба с 

деца в Югозападна България”, финансиран от Фондация Оук, като този проект има три цели. Една от 

целите,  която се изпълнява в партньорство с екип на НБУ да се изследва практиката с деца по превенция 

на отпадането от училище. Основната хипотеза, която ще бъде проверена гласи, че повишеното участие 
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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.   

Отчитайки дейностите по този проект, през изминалата 2013г. екипът на Фондация „П.У.Л.С” изпълни изцяло заложения план. 

Едни от достигнатите постижения, с които се гордеем са дейностите, извършени в пет детски градини в гр.Перник-  ЦДГ „Българче”, 

„Калина Малина”, „Миньорче”, „Чуден свят”и ОДЗ „В .Терешкова”. В рамките на по една седмица проведохме обучения на тема 

„Превенция на сексуално насилие” и работа с методологията "Моето лично тяло",  която представя на децата  по съобразен с възрастта 

начин важни знания за личните граници и съответните умения да ги защитят. Сред участниците в обученията бяха включени както 

директори на детските градини, така и целият персонал на градината, разделени обикновено  на две групи по 5- 7 човека във всяка.     

В обученията общо се включиха 76 педагози от 5-те детски градини. 

Като междинен етап в изпълнението на по-голямата дейност  от проекта, се проведоха обучения и на родителите на децата в 

детските градини Теми: "родителство, деца и родители привързаност и роли", "Его на детето, необходимостта на детето да бъде 

чуто", "Симптоми и поведение при травматизирани деца".  От една страна тези обучения имаха класическият характер на обучения, а 

от  друга бяха с ясната идея да подготвят родителите за следващия етап от тази дейност влизането в групите на децата и работата със 

самите тях. Подготовка за това какво като цяло може да очакват да наблюдават в поведението и функционирането на децата си. 

Обученията на родителите на децата в детските градини се радваха на изявен интерес от страна на родителите на децата. Самите 

занятия се занимаваха както с темите, които бяха заложени в проекта, така и с темите и въпросите които занимаваха родителите и 

идваха от тях като заявка.  Бяха обучени на 78 родители на деца на възраст от 3-6.  

Най-голямо предизвикателство беше обучението на деца на възраст от 3-6, които бяха обучени в рамките на проекта, чрез използване 

на интерактивни техники, психодраматични техники и рисунки, кукли и илюстрации, и с помощта на методологията "Моето лично 

тяло". Методиката за работата в детските градини беше разработена от екипа на Фондация „П.У.Л.С.”, в която  бяха  обучени и  

доброволците към Организацията. Разработването на методиката за работа с деца в предучилищна възраст бе провокирано от 

потребността от информация и механизми за справяне в ситуации на насилиe. Това обучение беше последният етап от тази дейност. 

Обучението завърши цикъла на подготовка от една страна родителите и специалистите, а  в центъра и самите деца и работата с тях. 

Друго постижение, което екипа регистрира бе откриването на мобилен кабинет в гр. Трън. Град Трън е малко населено място, но 

отворено към идеи и желание за работа по редица  важни проблеми. Мобилният кабинет стартира работата си през месец март,2013г. 
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Широк отзвук в обществеността получи и превантивната дейност в училищата:  През 2013г бяха проведени множество обучения за 

ученици на възраст 12-15  в пет училища в Перник област. Бяха проведени два вида семинари: двучасови семинари и двудневни 

семинари. Бяха проведени сензитивиращи обучения в над 30 класа в 5 училища на територията на град Перник. В един момент след 

стартирането на обученията, се появи интерес към тях от други училища. Във всеки един от класовете броя на учениците беше средно 

25 ученика, във всичките класове се проведе обучение на тема „Насилие”.  Обучителите бяха придружени от доброволци, от младежки 

клуб „Да бъдем приятели”. 

Във формат на двудневните семинари бяха проведени пет такива.. Една от целите на обучението бе да се внесе по – голяма яснота в 

учениците, за това какво е насилие, кои са неговите форми и носители и  все пак какви са механизмите за противодействие на този 

феномен “насилие” . Като цяло  учениците от различните училища темата за обучителните семинари събуждаха интерес за дискусия.  

Във всеки един от тях  имаше наличие на   мнение, както  и разбиране, за това какво “за него е насилието”. Мнозинството даваше 

еднозначни отговори, че насилието е „бой между някого”. След като им беше обяснено за видовете насилие интерес привлече 

физическото насилие. Обясненията бяха подкрепени с примери конкретизиращи всяко едно от видовете насилие. С приключване на 

обучението участниците в него повдигнаха и въпроса за институциите работещи превантивно срещу насилието. 

От месец октомври, 2013г. стартира още една дейност по този проект, изпълнена в партньорство с „Знание, успех, промяна“ – гр. 

Дупница, а именно- пренасяне на модела на мултидисциплинарна работа за защита на деца към съседната община Дупница.  

Проведохме три- дневно обучение на представители на Полицията, социални работници и психолози от ОЗД, социалните служби, ЦОП, 

ромски медиатори, педагогически съветници от община Дупница в разпознаване на домашното насилие. Трима специалисти от екипа 

на сдружение „Знание, успех, промяна“ – гр. Дупница / 2 клинични социални работници и 1 клиничен психолог/ посещават 

ежеседмично клиничните екипни на Фондация П.У.Л.С. Те ползват и лични супервизии за случаите по които работят поне 2 месечно. 

Супервизиите  (консултиране с външен професионалист в същата област) със специалист по конкретни случаи, с които ние работим са 

важен метод за мониторинг и обратна връзка към самия професионалист  с цел подобряване на качеството на работата му. Правят се  

периодични срещи с представители на институциите за обсъждане на конкретни казуси и случаи по които работим. В рамките на 

първата година от изпълнението на проекта се организираха й проведоха две обучени на специалистите от различните институции 

ангажирани със случай на деца, върху  които е упражнено насилие.  
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На фокус- младежките участия и мрежи  

 На 30 януари в Общинския Младежки дом гр. Перник 

 се проведе официалното награждаване от конкурса 

за детска рисунка "Светът без насилие е цветен и 

динамичен" организиран от фондация "П.У.Л.С.". 

Малки художници, участвали в конкурса , получиха своите награди в 

Перник. Бяха раздадени 31 почетни и 17 поощрителни награди. 

Темата провокира голям интерес и в конкурса се включиха със свои 

рисунки над 330 деца от 15 училища и школи по рисуване в цялата 

област.  

 Тазгодишната кампания за 14 февруари на Перник на младите протече в рамките на два дни - 14 и 15.02.2013 г. 

Отново усилия обединиха РЗИ Перник, Общински младежки дом Перник, Общински младежки съвет Перник, 

Фондация „П.У.Л.С.” и БМЧК Перник.                

 

01.04. 2013 г. Рожден ден на Младежки клуб „П.У.М.А.С.” към Фондация 

„П.У.Л.С.” 

Младежкият клуб „П.У.М.А.С.” навърши 3 години и бе отпразнуван с много 

изненади и настроение. Фондация „П.У.Л.С.”, гр. Перник започна реализацията на 

дейностите заложени в Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН сред млади 

хора в най-голям риск 15-24 години“- Kомпонент 7 през месец Април 2010 г. По 

тази програма работят и доброволците от  клуба. 

 

http://www.zapernik.com/
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01.06.2013 г.   

13 години 

Младежки клуб  

„Да бъдем 

приятели” 

                             

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

Младежкият клуб стана на 13 години. Бяха 

поканени бивши и настоящи доброволци от 

двата клуба към организацията- „Да бъдем 

приятели” и „П.У.М.А.С.”. За всички 

присъстващи имаше специален дрес-код- 

всеки трябваше да дойде на събитието 

маскиран.Събитието се състоеше и от  

официална част, на която доброволците 

получиха подаръци- тениски с логото на 

Младежки клуб „ Да бъдем приятели”  

Друга специална изненада бе голяма торта 

с логото на клуба. 

12.08.2013г. – Международен ден на младите хора и 5 рожден ден на КСМП 

Младежките клубове към Фондация „П.У.Л.С.” – „Да бъдем приятели” и „П.У.М.А.С.” се включиха в планираните инициативи.Празникът бе съчетан 

и с рождения ден на Консултативния съвет за младежка политика, които връчиха плакати на своите членове, които активно са работили за 

развитие на младежките дейности в града. Награди получиха Общинския младежки дом, Общинския младежки съвет, БМЧК, сдружение 

„Обектив“, фондация П.У.Л.С. и първият младежки медиатор в Перник Александър Кръстанов..Празникът включваше шоу на колела, рисуване 

върху глинени плочи, „Тагни ме“, игри на асфалта, мобилни екипи на доброволци от клуб „П.У.М.А.С”, водни игри с публиката и др. Водещи на 

събитието бяха Мадлен Зашева и Александър Йорданов, представители на Фондация „П.У.Л.С.”.Финалът на международния ден на младите бе 

поставен с DJ парти под звездите с DJ Maxy & DJ Happy One. Хепънинг в парка : ателиета по рисуване на керамични съдове; рисуване по лица; 

изработване на бижута; състезателни игри; информационен пункт на КСМП; пускане на горящи фенери и торта за рожденият ден за всички 

присъстващи 
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28.01.2013г.  Обмяна на опит с колегите от гр. Кюстендил – мл.клуб „Чуй ме” Работна среща с цел обмяна на опит, гр. 

Кюстендил  

16-17.07.2013г. Тиймбилдинг на доброволците от Младежки клуб "П.У.М.А.С. "  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБУЧЕНИЯ И РАБОТНИ СРЕЩИ НА ДОБРОВОЛЦИТЕ 

01.12.2013г. Кампания по повод Международния ден за борба с ХИВ/СПИН.  

ШЕСТ ДНЕВНА АНТИ СПИН КАМПАНИЯ 

 На 01.12- Откриване на Световния ден за борба с ХИВ/СПИН от 19:00 в бар High Street и на главната 

пешеходна улица в центъра на града. Доброволци на БМЧК и ”П.У.Л.С.“ ще раздават информационни 

материали и презервативи, на мониторите в заведението ще бъдат излъчвани тематични 

мултимедийни презентации и клипове. 

Тъй като през 2013 се навършиха и 25 години от както за пръв път 01 декември е отбелязан като ден 

за борба с ХИВ/СПИН в 20:00 ч. отново пред бар High Street доброволци и приятели ще пуснат 25 

фенера в небето над Перник. През времето от 02 до 05.12.2013 г. младежите от клуб „П.У.М.А.С.” 

към Фондация „П.У.Л.С.” посетиха градовете Радомир, Брезник и Трън за да запознаят 

представители на общността с провеждащата се национална кампания, консултират, раздадат 

безплатни здравно образователни материали, флаери и презервативи.  
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Доброволци на Младежки клуб „Да бъдем приятели” се включиха 

в изготвянето на „Бележник 2014” на НМД.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

  

 

Членове  на Национална мрежа за децата 

и на групата за детско участие Мегафон 

се събраха, за да работят по мисия 

„Бележник 2014“ с цел включване на 

детското мнение. Група от девет 

младежи, успяха да изберат най-

подходящия начин детското мнение да 

бъде полезно за специалистите, 

изготвящи Бележника. Насърчавани от 

Станислав Додов, координатор „Детско 

и младежко участие“ от Национална 

мрежа за децата, Мирослава Асенова  от 

Фондация „П.У.Л.С.“, и част от екипа на 

секретариата на Мрежата, младежите 

обсъдиха идеи, които биха служили като 

коректив на българските управляващи 

като например-Имат ли нужда от 

подобрение сфери като образование, 

здравеопазване, семейната среда, 

безопасността като цяло на децата, 

които пряко засягат техните права ? 

Обсъдиха се по какъв начин биха могли да 

се решат проблемите, които децата 

смятат за най-важни и да бъдат на 

първо място разгледани от 

управляващите.На тази среща се реши, 

че най-добре би било, да се създаде 

продукт изцяло от младите хора, който 

да посочва проблемите и мненията на 

децата. 

 

 

Младежка академия 

 „ПЕРНИК НА МЛАДИТЕ 2013“ 

Доброволци на Младежки клуб „Да 

бъдем приятели” и „П.У.М.А.С” се 

включиха в Младежка академия 

„Перник на младите”. В академията 

участваха 30 младежи от различни 

училища, а фокуса на академията бе 

неформалното образование и 

младежкият активизъм. 
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Пилотна програма „Неделна раничка“ 

През 2013г. беше стартирана пилотна програма „Неделна раничка“, реализирана през периода от време от 15.04. до 

15.06.2013. Програмата имаше за цел предоставяне на хранително подпомагане в съботно-неделни и ваканционни дни 

на 50 ученици, страдащи от недохранване и/или в риск от отпадане от училище поради бедност. За целта беше 

осигурявана балансирана храна на деца в ученическа възраст от крайно нуждаещи се семейства.  

Пилотна фаза за прилагане на програмата за деца и техните семейства в област Перник.  

Програмата „Неделна раничка“ се изпълни от БХБ, Фондация „П.У.Л.С.“ – Перник, организация-партньор от мрежата на 

БХБ и две училища, с които П.У.Л.С. работи директно: 5то СОУ „П. Р. Славейков" и 8мо СОУ „Васил Левски“. 

Благодарение на партньорите ни:  Българска хранителна банка – свързващо звено между даряващи храна и 

предоставящи хранително подпомагане и Българска агенция по безопасност на храните – стратегически партньор на БХБ, 

участник в Обществения консултативен съвет, както и с подкрепата на  „Дневник" и „Форум Филм България", Cinema City 

– партньори на БХБ в планирането и провеждането на събитие за събиране на финансови средства в подкрепа на 

програмата,   достигнахме до 79 деца в риск и техните семейства.  



 19 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

● ● ● 

Магазинче за неща „Скакалец”  

Официално откриване на павилион за младежко творчество Магазинче за неща „Скакалец” 

ИДЕЯТА: ДА БЪДАТ ПОДКРЕПЕНИ МЛАДИТЕ ХОРА,КОИТО ИСКАТ ДА БЪДАТ САМОСТОЯТЕЛНИ И ДА ВЪРВЯТ  

НАПРЕД И НАГОРЕ КЪМ ПО-ДОБЪР ЖИВОТ . 

       Част от рехабилитационните програми на Фондация ”П.У.Л.С.” е предоставяне на пространство за творчество на 

доброволците и клиентите на службата. Чрез ателиета по декупаж, цветарство и отглеждане на малки животни 

децата и младите хора имат възможност да трансформират своята негативна, деструктивна енергия в нещо 

градивно  и красиво.  

           Инициативата се реализира по проект „Стъпни към самостоятелност”. Той се осъществява с финансовата 

подкрепа на Фондация „ВЕЛУКС”, чрез SOS детски селища България. Инициатор на проекта е Мирослава Асенова, 

доброволец на Фондация „П.У.Л.С.” Основната идея на този гранд е чрез него да се подкрепят младежи в трудни 

ситуации като им даде възможност да осъществят своите мечти. С отварянето на „Магазинче за неща – Скакалец” 

доброволците от Младежки клуб „Да бъдем приятели” към Фондация „П.У.Л.С.”  имат пространство да творят. В 

магазин „Скакалец” се предлагат ръчно изработени сувенири, свещи, чаши и др.  

           На откриването на магазина присъстваха заместник-кметът на община Перник Илинка Никифорова, 

доброволци от младежките клубове, техни приятели, представители на медиите и екипът на Фондация „П.У.Л.С.” 

● ● ● 
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Откриването на „Магазинче за неща” бе посветено на едно слънчево дете - доброволка на Фондация „П.У.Л.С”, която за 

краткия си живот показа на хората до които се докосна как и най малкото пламъче може да прогони тъмата, 

претворявайки силата си в знания, умения и творчество. На 26.04.2013 година, след нелепа катастрофа почина 

КРИСТИНА ДАНИЕЛОВА МЕТОДИЕВА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Няма думи, с които да изразим мъката си от загубата на това пълно с енергия и живот момиче.  

Позитивна, усмихната, красива, изпълнена с мечти и надежди. 

Ще те запомним усмихната, мила Криси! 

IN MEMORIAM 
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Програма Превенция и контрол на ХИВ/СПИН 

 

Компонент 4 

 „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН сред 

инжекционно употребяващи наркотици“ 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
През 2013г. екипът на Фондация „П.У.Л.С.” постигна изключителни успехи в работата си сред 

употребяващите венозно наркотици. Въпреки трудностите от факта, че имаше голям 

  

2013 В ЦИФРИ 

 

265 ИНДИВИДУАЛНИ КОНТАКТА 

3 350 КОНСУЛТАЦИИ 

5 474 РАЗДАДЕНИ ПРЕЗЕРВАТИВА 

14 287 РАЗДАДЕНИ КОМПЛЕКТА ЗА 

ИНЖЕКТИРАНЕ 
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недостиг от консумативи, успяхме да мотивираме голям брой клиенти да използват стерилни комплекти за 

инжектиране. Също така успяхме да ги мотивираме да се включат в почистването на местата, на които 

инжектират и дори да събират в контейнери в 

момента ,в който инжектират. Промяната в 

поведението им даде възможност да проявят 

грижа, както към себе си, така и към околните. 

Голяма част от тях започнаха лечение на 

зависимостта си към края на годината.По голям 

процент от предходната година осигуриха 

постоянство в изследванията на кръвно и полово 

преносими инфекции. Преминаха през 

множество обучения за превенция на свръхдоза 

и първа помощ при свръхдоза. Проведохме 

обучения и в социални умения. Изградихме 

практиката,заедно с клиентите, да търсим работа, 

да изготвяме и да подаваме документи за 

кандидатстване за работа. Веднъж седмично 

гледахме различни филми,които после 

обсъждахме в група. Проведохме две кампании- 

за 14-ти Февруари и 1-ви Декември. По време на кампаниите проведохме различни дискусии с целевата група. Районите, които 

успяхме да обходим и да покрием за работа на терен са: голяма част от кв.Изток, Парка в центъра на града, района около 

стоматологичната клиника в кв.Пашов, Пощата, района на МБАЛ „Р.Ангелова. Това бяха постоянни разработени терени, но екипът през 

цялата година проучваше и проверяваше нови места за работа на терен.Голям успех за екипа на Организацията е факта, че успяхме да 

заздравим партньорските взаимоотношения с редица институции и организации като РЗИ-Перник,Националния център по 

наркомании, Асоциация Солидарност.  

 

Дроп-ин центърът за венозно употребяващи наркотици към Фондация 

„П.У.Л.С.” работи от 4 (четири) години. Той е нископрагова служба, част 

от програмата на организацията за превенция и контрол на ХИВ/СПИН 

и минимализиране на вредите от употреба на наркотици.  

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; 
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Компонент 7  

Превенция и контрол на ХИВ/СПИН сред млади 

хора в най-голям риск 15-24 г. 

 

 

През 2013 г. доброволците развиващи дейност по 

Компонент 7 на Програма „Превенция и контрол на 

ХИВ/СПИН” са раздали както следва:  

Презервативи– 9 602 бр. 

ЗОМ – 3 326 бр. 

Достигнали до 3 234 бр.

Дейностите по програмата „Превенция и 

контрол на ХИВ/СПИН” през 2013 г. са свързани 

с: 

• Работа на терен:  раздаване на 

презервативи; разпространение на брошури за 

здравно обучение; провеждане на дискусии 

относно намаляването на сексуалните рискове 

от ХИВ инфекция и други кръвно и полово 

преносими заболявания; предоставяне на 

информация за безопасен секс. насочване към 

съществуващите служби за лечение, 

консултации и изследване;  

• Работа в общността за повишаване на 

информираността по проблемите.                                                    

• Планиране и реализиране на регионални 

АНТИСПИН кампании.  

• Провеждане на кампании за 

сензитивиране на обществеността към 

проблема ХИВ / СПИН. 

 Периодична и целенасовена работа е 

местните и регионални медии  

 

Компонент 7, който е насочен основно към 

младите хора на възраст от 15 – 24 години, 

изпълнителите на Програмата смятат, че 

на по-голям риск от инфектиране с ХИВ са 

изложени някои уязвими групи: 

непосещаващи (отпаднали/отпадащи от) 

училище; деца от институциите; бездомни 

деца; изоставащи в развитието си 

младежи; млади хора, системно 

употребяващи психоактивни вещества 

/ПАВ/; млади хора, предлагащи секс услуги 

срещу подаръци и пари; деца с 

противообществени прояви; неглижирани 

деца с висок социален или нисък социален 

статус; деца със специални образователни 

потребности /СОП/; непълнолетни, 

работещи през лятото; млади хора със 

сексуално предавани инфекции и ранни 

аборти; млади хора от вечерните 

гимназии, от общежития и с 

продължаващо обучение. Доброволците от 

Фондация „П.У.Л.С.”  работиха на терен, 

привличаха представители на целевата 

група за попълнения на екипа от обучители, 

организираха и участваха в провеждането 

на областни АНТИСПИН кампании, 

консултираха и насочваха представители 

на целевата група към здравни заведения за 

медицински прегледи и изследвания. 
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Превенция на трафик на хора 

Дейностите на Фондацията през 2013 г. в областта на превенция на трафика на хора, и 
консултиране и подкрепа на жертвите стартира с проект  „Овластяване на ромски жени срещу 
трафика на хора”  /01.04. 2012- 31.03. 2013/ - 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.         

    По данни на ООН всяка година между 2 и 4 млн. души по света стават жертва на трафик, а всяка 
година в Европа около 500 000 души, повечето от които жени и момичета са заставени да проституират. 
11.2 на сто от продаващите телата си насила в Германия са българки, обяви в свой доклад през август 
2010 г. Федералната криминална служба. Българките са на трето място сред проституиращите в 
Германия, преди тях са само рускините и литовките.  

Предвид че феномена трафик на хора е не само наш, но и международен проблем, през 2013г. 

дейността ни се разви с участието на български и чуждестранни партньори, включени в изпълнението на 

проект „Силата на знанието- основен път за живот без насилие!”, Европейка Комисия, Програма 

Криминално правосъдие.  Проектът и всички дейности по него бяха организирани около подобряване 

на услугата за постарадали и хора в риск от трафик, като основен акцент се поставя върху обяната на 

межденароден опит и интегрирането на успешните международни практики в Бъргария. Водещ 

координатор по проекта е Фондация „П.У.Л.С.” с партньори Български джендър Изследвания- София, 

България- ескперти извършиха мониторинг на съдилищата, прокуратерата, полицията и други 
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правителствени и неправителствени институции в целия югозападен регион, BAG FORSA –Берлин, Германия- 

експерти, обучители дадоха възможност на близо 50 представители на 

различни институции, работещи по проблема за насилие да се обучат в 

разпознаване на проблема и да почерпят от опита на немските експерти.  

FIM – Франкфурт на Майн, Германия- експерти в директната работа с жени 

, пострадали от трафик, екипна работа по случаи. Национален център за 

равни възможности- Братислава,Словакия - експерт в разработването на 

образователни програми; систематизиране на добри практики.  

През първата успешно финализирана година на проекта се 

предостави възможнст за споделяне на междуинституционален опит на 

международно ниво. Българските и словашки колеки преди всичко 

почерпиха опит от добре изградената и структурирана система от услуги 

насочена към пострадалите от трафик в Германия.   

Целта на работните посещения бяха с основен фокус върху 

изграждането на по-ефективна и по-адекватна подкрепяща мрежа , 

особено за целите на ранната интервенция и превенция на трафика и 

повторно виктимизиране в България . 

Беше проведен Мониторинг на правна , правоприлагащите органи и 

на социалните институции в Югозападна България (съд , досъдебното 

производство , прокуратурата , социалната система и т.н.). Докладът се 

предвижда да бъде представен на кръгла маса.  

Ноември месец 2013 год. беше проведено  5 - дневно обучение за работещите правителствени и неправителствени институции 

от германски обучител BAG FORSA , Берлин  
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2013 година-в събития, кампании 

и медийни изяви  

 2013г. беше белязана от няколко значими 

събития и кампании, изброяването на които не 

изчерпва цялостната ни дейност.  

 

. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.11.2013 Пресконференция и акция пред 

парламента за РАТИФИЦИРАНЕ НА 

ИСТАНБУЛСКАТА КОНВЕНЦИЯ -

Представители на Алианс за защита 

срещу домашното насилие излязоха пред 

парламента, за да призоват депутатите 

да се ратифицира Истанбулската 

конвенция. На събитието бе представена 

Конвенцията на Съвета на Европа за 

превенция и борба с насилието над жени и 

домашното насилие, която осигурява 

защита на жертвите. Бяха представени 

резултатите от проект “Оптимизиране 

прилагането на законодателството за 

защита от домашно насилие чрез 

повишаване капацитета на 

професионалисти”, финансиран от 

Държавния бюджет чрез Министерство 

на правосъдието. Официално се връчиха 

сертификати на завършилите първия 

курс на обучение на Алианс за защита 

срещу домашното насилие по проблемите 

на домашното насилие и другите форми 

на насилие основано на пола.  

29.11.2013 Кръгла маса, гр. Перник  - На 

събитието присъстваха представители 

на ОД на Мвр Перник, РДСП-Перник, ОЗД-

ДСП Перник, медии. Бе представена 

Истанбулската конвенция с цел 

планиране на мерки за ратифицирането 

й.  

 

 

12,13.02 .2013 г.   

Провеждане на Благотворителен 

базар, гр. Перник, България -    По 

повод празника „Св. Валентин”  

екипът на Фондация „П.У.Л.С.” и 

доброволци от  Младежки клуб 

„Да бъдем приятели” проведоха 

Благотворителен базар в зала 

„Панорама” .Освен доброволците 

и клиентите на Фондацията, в 

изработването на сувенирите се 

включиха и деца от Центъра за 

обществена подкрепа град Трън, 

които са партньори на „П.У.Л.С.”. 

В изложбата са представени 

сувенири, под формата на сърца, 

ръчно изработени картички, 

чаши и свещи, като голяма част 

от тях са направени по метода 

декупаж. Включени са и плетива. 
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Алианс за Защита срещу Домашното Насилие  

Фондация П.У.Л.С. членува в Алианса от 

учредяването му през 2009 г. заедно с още 10 

български НПО, работещи за закрила на жените от 

насилие. През 2013 г. проведохме съвместни 

конференции, семинари, и работни срещи на 

които беше поставено за цел 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 е общата кампания против домашното 

насилие на Алианса и козметичнатa компания 

AVON.  Имаме съвместна изследователска работа 

по проект „Силата на знанието- основен път за 

живот без насилие!”, Европейка Комисия, 

Програма Криминално правосъдие, както и 

заедно участваме в инициирането на законови 

промени в ЗБТХ и ЗЗДН.  

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. Фондация „П.У.Л.С” е 

член на УС на НМД. През 2013 наши 

представители участваха във всички 

работни срещи, кампании и инициативи 

на мрежата. Фондация  П.У.Л.С. участва 

в Мрежата със своята експертиза в 

областта на закрила на децата. А 

доброволците на П.У.Л.С. имаха 

възможност да участват в младежката 

формация „Мегафон”. 

Консултативен съвет за младежка 

политика към Кмета на Община 

Перник (КСМП) 

Фондация „П.У.Л.С.“ е сред 

учредителите на КСМП. КСМП е 

обществен консултативен орган към 

Кмета на Община Перник по 

въпросите на местната младежка 

политика. В състава на КСМП влизат 

представители на неправителствени 

организации с равни права и 

възможности за участие. 

 

 

Работна мрежа 
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Партньори от страната и чужбина - През 2013, 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.  Български Център за Джендър Изследвания 

4. Балканска Агенция за Устойчиво Развитие 

5. Български Червен кръст 

6. Българска хранителна банка 

7. Национална комисия за борба с трафик на хора 

8. Фондация “Джендър, Образование, Информация, Технологии” - гр. София  

9. BAG Forsa, Berlin Germany 

10. FIM e.V., Frankfurt, Germany 

11. National Center for Equal Opportunities, Bratislava, Slovakia 

12. SKP Centrum, Pardubice, Check Republic 

13. GIZ, Германия 

14. И други   
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Местни, национални и 

международни срещи и 

обучения в снимки 

Стажантска програма - партньор Бюрото по труда – 

Перник Благодарение на Оперативна Програма 

“Развитие на човешките ресурси” чрез Бюрото по 

труда в Перник през 2013 г. Фондация П.У.Л.С. 

обогати екипа си с 6 млади специалисти, наети 

временно в рамките на програмата. 

През 2013 г. екипът на организацията 

имаше 2 супервизии осъществени от 

международен експерт -  Chantal Hanquet , 

към която екипът ни изразява своите най-

искрени благодарности  и топли чувства за 

високия професионализъм към екипа на 

Фондация „П.У.Л.С”. 
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С благодарност към нашите приятели, донори и доброжелатели, финансирали и подкрепили 

дейността на Фондация „П.У.Л.С.” Перник 

Всичко постигнато през 2013 година стана възможно благодарение на нашите донори и добродеятели, които 

подкрепиха дейността на Фондация «П.У.Л.С»  в рамките на следните ПРОЕКТИ: 

 „Кризисен център за лица пострадали от насилие или жертва на трафик”-услуга в общността-държавно делегирана 
дейност 

 «Психологическа, социална и правна подкрепа на жени,преживели насилие»,финансиран от Глобален фонд за 
жените/април 2012-април 2013/  

 „Овластяване на ромски жени срещу трафика на хора”  /01.04. 2012- 31.03. 2013/ - финансиран от Agir Ensemble pour les 
Droits de l’Homme.  

 «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 

 „Силата на знанието- основен път за живот без насилие!”, Европейка Комисия, Програма Криминално правосъдие.   
 Програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН сред венозно употребяващи наркотици (Компонент 4) и млади хора в 

риск (Компонент 7), финансиран от Министерство на здравеопазването 
 «Превенция на Свръх доза при инжекционно употребяващи»-  2013г финансиран от Националния център по 

наркомании. 
 «Цялостен подход за работа с насилието над деца в Югозападна България», финансиран от Фондация  „ОуК”, /октомври 

2012-септември 2015/ 
 „Устойчиви услуги за жертви на домашно насилие в процеса на лобиране за промени в законодателството”– в 

партньорство с всички организации от Алианс за защита от домашно насилие. Проектът е финансиран от Фондация ОАК 
 «Избери, за да помогнеш»-кампания на Райфайзен Банк за набиране на средства в подкрепа на социални проекти-

декември 2013-юли 2014 
 «Неделна раничка»- партньорски проект на Българска хранителна банка и Фондация «П.У.Л.С.»   
 «Център за превенция и рехабилитация на хора, пострадали от домашно насилие, деца в риск и интеграцията им в 

семейството и общността», финансиран от Министерство на правосъдието –януари 2013-декември 2013 
 Проект „База данни за клиентите на рехабилитационна програма“, подкрепен от „Сметало“ ЕООД, Русе 
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