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ФОНДАЦИЯ
ПОЗИТИВНИ УМЕНИЯ НА
ЛИЧНОСТТА В СОЦИУМА

СВЕТЪТ БЕЗ НАСИЛИЕ ЦВЕТЕН И ДИНАМИЧЕН

С благодарност към нашите донори, приятели и доброжелатели, които
финансираха и подкрепиха дейностите на Фондация „П.У.Л.С.” Перник в
рамките на следните проекти:
„Кризисен център за лица пострадали от насилие или жертва на трафик”-услуга в общността-държавно делегирана дейност
„Силата на знанието- основен път за живот без насилие!”, Европейка Комисия, Програма Криминално правосъдие.
«Цялостен подход за работа с насилието над деца в Югозападна България», финансиран от Фондация „ОAК”, /октомври 2012-септември 2015/
„Иновативни услуги за жертви / извършители на домашно насилие”, в патньорство с АЗНОП. Проектът е финансиран от Фондация ОАК
„Нашите гласове”, Университет Бедфордшайър, Корпорация за висше образование
„Светът без насилие е цветен и динамичен”, Фонд „Социална закрила”, МТСП
„Проучване на поведенческите характеристики на инжекционно употребяващите наркотици”, Фондация „Инициатива за здраве”
Програма Превенция и контрол на ХИВ/СПИН , Компонент 7 „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в най-голям риск /15-24/
чрез увеличаване обхвата на услугите и програмите, насочени към младите хора, Глобален фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, чрез
МЗ
Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, Компонент 4 „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на инжекционно употребяващите наркотици
чрез увеличаване на обхвата на групата с пълен пакет превантивни интервенции”, Глобален фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, чрез
МЗ
“Дванадесет – насърчаване на прилагането на чл. 12 от Конвенцията на ООН за правата на децата в системата на младежко правосъдие”,
финансиран от ЕК
„Детство без насилие” , кампания на Райфайзен банк „Избери, за да помогнеш”
Директни услуги и превенция на ревиктимизация на жертви на трафик, Ажир
Програма за дарения – Българска хранителна банка, БЧК

2014 година беше една вълнуваща и много интензивна година за Фондация „П.У.Л.С.” Перник, белязана от своя
15 годишен юбилей. Фондация „П.У.Л.С.” се създаде във време, когато в България нямаше Закон за Закрила на
детето, Закон за защита от домашното насилие, Закон за борба с трафика на хора, a човешките права бяха абстрактни дискурси. Бяха времена, в които интересът към човешките преживявания и човешкото страдание бяха
признак на незрялост, а индивидът все още не беше ценност.
За 15 години Фондация П.У.Л.С. се превърна в организация, определяща стандартите за грижа към пострадали от
насилие и трафик хора чрез предоставяне на комплекс от услуги – кризисен център, защитено жилище, рехабилитационни програми за възстановяване след травмата, дроп-ин център и юридически услуги. Преминахме през
много трудности и етапи на утвърждаване и доказване в сферата на социалните услуги в общността, като през
2009 г., Фондация „П.У.Л.С.” беше удостоена с Награда за мир на Фондация Die Schwelle (Threshold Foundation),
Бремен, Германия, за дейността си в областта на защита на българските жертви на трафик.
През изминалите години Фондация „П.У.Л.С.” участва в обединяването на усилията на десет други организации
в Алианс за Защита срещу насилието основано на полов признак. Фондация „П.У.Л.С.” е член и на Национална
Мрежа за Децата (НМД)- неправителствена организация – мрежа на водещи НПО, работещи в сферата на децата
и семействата. Фондация „П.У.Л.С.” влиза и в състава на Консултативен съвет за младежка политика /КСМП/, който е обществен консултативен орган към Кмета на Община Перник и работи по въпросите на местната младежка
политика.

През 2014г. Фондация „П.У.Л.С.”
продължи да работи в три основни
програми:
1. Интеграция и рехабилитация на
лица и деца, жертви на насилие,
чрез предоставяне на Рехабилитационни програми в сътрудничество с държавните институции (ДСП,
Полиция, Съд, Прокуратура), за да
осигури закрила на жените и децата,
пострадали от насилие, да установи
добри практики в областта на casemanagement (водене на случай) и да
подпомогне съдебно преследване на
извършителите и ефективното прилагане на Закона за защита от домашното насилие, Закона за закрила
на детето и Закона за борба с трафика в Република България;
2. Превенция на насилието чрез
неформално обучение, младежки
дейности, повишаване на осведомеността, организиране на събития,
конференции.
и 3. Програми на
Министерството на здравеопазването – Превенция на ХИВ/СПИН сред
интервенозно употребяващи”, „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” и „Превенция на
ХИВ/СПИН сред младите с най-голям риск (15-24 г.)”
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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.

: 2 698

„Кризисен център за лица пострадали от домашно насилие или жертва на трафик“
С договор №114 от 01.10.2014 год., на фондация „П.У.Л.С”-гр.Перник е възложено изпълнението на социалната услуга „Кризисен център за лица пострадали от насилие или жертва на трафик”, на територията на Община Перник. Това е нов тригодишен период на управление на услугата,като договора беше сключен с Община
Перник след обявен и проведен конкурс.
Услугата се предлага в сграда, собствена на Фондация „П.У.Л.С”. 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, ползвали услугите на Кризисния център на Фондация „П.У.Л.С.” през 2014г. е 50 (петдесет ).

Овластяване на жените и децата, пострадали от насилие чрез развитие на интерактивни групи в Кризисния център:

През 2014г. продължиха своето развитие инициативи в Кризисния център, стартирани с финансовата подкрепа на проект «Светът без насилие е цветен и динамичен”,
Фонд „Социална закрила”, МТСП.
С клиентите на Кризисния център бяха проведени групи, които се реализираха в три направления – трудотерапия, специфични умения /интерактивна група/ и клуб
за взаимна подкрепа.
Трудотерапията е услуга, която цели подпомагане на рехабилитацията и интеграцията на целевата група-лица и деца, жертви на насилие. Съобразена е с техните дефицити, непридобити социално-трудови умения или загубени такива в следствие от дългите периоди на живот в насилие и изолация от приятелска и трудова среда.
В тази група майки и деца участваха заедно, като всяко семейство се учеше на работа в екип и създаване на красиви предмети, участие в различни игри и забавни
моменти за всички. Всички клиенти се учеха да изработват, да творят, да се кооперират, да осмислят начина си на общуване. те усвояват различни умения и придобиват опит в посока творчество.
Обучението в специфични умения имаше за цел да помогне на клиентките да интегрират добри модели за комуникация в семейна среда проигравайки отношенията
си от къщи в груповите отношения с клиентки на КЦ.
Успоредно с тази група децата, потребители на КЦ имаха своя група с различни модули съобразени с възрастта на децата. Групите, в които участваха децата бяха
включени различни игрови техники, показващи нивото на развитие на детето и неговия емоционален капацитет.
Клуб за взаимна подкрепа имаше за цел подобряване на взаимоотношенията между майките и техните деца. Тук се обсъждаха много теми, които позволяват обратна
връзка от другите в групата и трупане на опит на база лично преживяване. Целта на групата е чрез работата, свързана с вътресемейни отношения, родителите да
осигурят една по-подкрепяща и здрава среда за отглеждане на децата си и разпознаване на техните потребности и нужди.

Оптимизиране на Програмите за рехабилитация на деца и техните семейства
Всички дейности, които се реализираха
в услугата „Кризисен център за лица пострадали от насилие или жертви на трафик” бяха надградени благодарение на
проекта «Светът без насилие е цветен и
динамичен”, Фонд „Социална закрила”,
МТСП. Основните постижения от реализирането на проекта доведоха до оптимизиране на Програмите за рехабилитация
на деца и техните семейства, пострадали
от насилие, повишаване на социалната
ангажираност на все повече млади хора
в помощ на своите връстници за разрешаване на специфичните им проблеми
свързани с риск или пострадали от насилие - Програма „Връстници помагат на
връстници”, както и утвърждаването на
култура на доброволчество и подпомогне
младежки инициативи за разрешаване на
специфични проблеми свързани с пълноценното функциониране на младите хора
на местно ниво.
Съобразявайки се с мисията на организацията да работи за свят, свободен от
насилие чрез предоставяне на помощ и
подкрепа на хора, преживели насилие и
повишаване чувствителността на обществото към проблема с цел елиминиране
формите на насилие в човешките отношения, както и целите ни към проекта
„Светът без насилие е цветен и динамичен” екипът ни заложи на надграждане на
вече съществуващи практики за работа с

клиенти и подобряване на услугите към потребителите на КЦ с нови дейности, които да
развият креативността, творческото мислене и потенциала на пострадалите от насилие
семейства.
Наблюденията на екипа работещ с хора,
пострадали от насилие към Фондация
„П.У.Л.С.”, е че възможностите на децата, живеещи в насилие за свободен избор и творчество са твърде ограничени. Превантивната дейност и в конкретност – работата ни с
млади хора беше насочена към ограничаване размерите на насилието в семейството и
обществото и иницииране на нетърпимост
и активна гражданска позиция сред гражданите на гр. Перник и Областта. Опита, който
имаме показва, че от изключителна важност
е ранното превениране на посегателството
над личността. Пълноценната и интегрирана
личност устоява своите граници и уважава
личните граници на всеки друг човек.
Област Перник разполага с много малко ресурси за подкрепа и защита на пострадалите
деца от сексуално насилие или в риск от такова. За съжаление напоследък случаите на
сексуално посегателство над деца се увеличават, а обществото все още отрича подобен
проблем. Ето защо системната работа с деца
и техните семейства е от голямо значение при
интегрирането на травмата и превенирането
на инертно следване на дисфункционалния
насилническо –жертвенски модел.

Иновативни услуги за жертви/извършители на домашно насилие:
В изпълнение на проект „Иновативни услуги за жертви / извършители на домашно насилие” – в партньорство
с всички организации от „Алианс за защита от насилие основано на пол”, финансиран от Фондация ОАК,
за отчитаният период на 2014 бяха планирани и реализирани иновативни социални услуги, като Фондация
„П.У.Л.С.” се включи с: Фамилна терапия, фокусирана върху насилието; Програма за семейства /роднини на
пострадали от насилие и Семейна медиация .
Предвид предлагането на комплекс от услуги, организацията ни непрекъснато променя, анализира и усъвършенства предлаганите услуги за клиенти. Благодарение на проекта на Алианса нашата организация инвестира в развитието на цялостна програма взаимствайки опит и експертиза от цялата мрежа от организации
на АЗНОП. Предвид спецификата на проблема домашно насилие и неприложимостта на подхода семейна
медиация, между насилник и жертва, екипът ни започна да прилага подхода върху жени и техните деца, без
извършителя на насилие. Това действие беше провокирано от анализа на често срещан проблем между децата
и техните майки, което е обяснимо предвид системното упражнявано насилие в семейството. Друг проблем,
който беше установен в процеса на работа е честата ситуация в която децата първи посмяват да се обърнат за
помощ към нас и да мотивират своите майки да излязат от ситуацията на насилие, водейки ги в центъра. Чест
проблем обаче е и първото желание на децата да се върнат в семейството и да се опитат да поправят ситуацията на насилие, което кара жените да се връщат при извършителя на насилие. В други случаи майките са тези,
които поради силната емоционална зависимост се връщат при своя насилник. Това наложи фамилна консултация в някой от случаите на насилие над жени и деца, като за целта беше назначен фамилен консултант.
Друга важна крачка в развитието на иновативната програма беше усъвършенстването на подхода социална
медиация. За организация с 15 годишен опит ние си даваме сметка за важността и необходимостта от развиване и усъвършенстване на модела социална медиация. През 2014г. благодарение на проекта организацията
ни включи в работата на КЦ, за всеки от случаите на настанени лица индивидуален соц. работник. Това е човек от екипа обучен в спецификите на проблема ДН, който сътрудничи на пострадалите лица пред различни
институции имащи отношение по проблема ДН. По този начин често се избягва вторичната виктимизация и
маргинализация на жертвите на насилие. Предвид направените промени и оформянето на цялостна програма за Фамилна терапия, фокусирана върху насилието, целият ни екип на организацията премина поредица
обучения през цялата година, ползвайки опита на програми в мрежата на АЗНОП и външни организации.
От първата година на проекта до края на втората между организациите в мрежата на АЗНОП, върви непрекъснат обмен на добри практики и програми, което дава възможност за непрекъснато обучение и обмяна на
опит. Тези практики са уникални и безценни, предвид събираната експертиза на организациите повече от 1520 години, която до този момент не е представяна извън рамките на отделните организации.

Програма превенция на насилието
Превантивната програма на Фондация „П.У.Л.С.”-Перник цели превенция на насилието чрез неформално образование, младежки дейности, повишаване на осведомеността, организиране на събития, конференции и др. В рамките
на програмата 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. Вече
14 години 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.
Превантивната програма и в конкретност дейността на Младежкия клуб „Да бъдем приятели” към организацията
предоставят възможност за ангажираност на младите хора в обществено полезни инициативи и по този начин
се стимулира гражданското самосъзнание към насилието във всичките му проявления. Чрез работата с млади хора
от една страна ние залагаме на това че те повишават своята социалната ангажираност в помощ на своите връстници
за разрешаване на специфичните им проблеми свързани с риск или пострадали от насилие - Програма „Връстници
помагат на връстници”. От друга страна нашите цели бяха свързани с утвърждаване култура на доброволчество и
подпомогне младежки инициативи за разрешаване на специфични проблеми свързани с пълноценното функциониране на младите хора на местно ниво. Така, Младежкият клуб „Да бъдем приятели” продължи да играе основна
роля на медиатор между пострадалото дете и консултативните програми на службата. И тъй като през 2014г. 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, усилията ни се концентрираха върху обновяването
на клуба чрез привличане на нови доброволци. Eкипът ни успя да направи няколко срещи и разговори с директори
на пернишки училища, като идеята беше включване на ученици на възраст 12-16 години в обучения за превенция
на сексдуално насилие и резилианс. В първото обучение се включиха 12 момичета , които обогатиха знанията си за
сексуалното насилие. Във второто обучение се включиха 11 младежи.

Рестартирането на Младежкия клуб стана възможно в рамките на
проект «Светът без насилие е цветен и динамичен”, Фонд „Социална
закрила”, МТСП. След проведените обучения, част от включилите се
участници решиха да продължат да доброволстват и да се включат в
Младежки клеб «Да бъдем приятели». Имайки пред вид, че поставената задача към проекта беше свързана с набиране на нови доброволци,
екипът ни успя да привлече към организацията млади, ентусиазирани
и желаежи да се обучават млади хора на възраст между 12 и 16 години.
Така, в младежки клуб всеки петък се събираха около 15 доброволеца,
като непрекъснато идват и нови желаещи да се включат към клуба.
Насърчаването на участието на младите хора в усилията за предотвратяване на сексуалното насилие срещу деца в цяла Европа беше подкрепено от един малък, но много креативен проект - „Нашите гласове“ ,
който е финансиран от Фондация ОАК. Проектът се координира от
Международния център: изследване на детска сексуална експлоатация,
насилие и трафик в Университета на Бедфордшир във Великобритания
и е тригодишен ( до септември 2016 г.).
„Нашите гласове“ достига до всички тези групи, мрежи, организации и
проекти, които се интересуват от и работят за постигане, превенция на
сексуалното насилие в Европа. Сформираната група от нашата Организация беше от 12 девойки на възраст 14-16 години. Проведените срещи
бяха в рамките на пет седмици, веднъж седмично. След тези срещи девойките получиха като награда от участието си двудневно посещение в
гр. Кюстендил, придружени от водещите на групата. Тези девойки избраха да се присъединят към младежки клуб „Да бъдем приятели” .

17-18.11.2014 г. представител на Фондация „П.У.Л.С.” участва в Работна среща в гр. Мадрид, Испания. Срещата бе по
проект „Promoting the implementation of Article 12 of the CRC in the Juvenile Justice System”/”Промотиране изпълнението на Член 12 от Конвенцията за правата на детето в Младежката правна система/. Встъпителната среща бе между
представители на всички партньорски организации по този проект- DCI- Italy, DNI -Spain, DCI- Belgium, KMOPGreece и Фондация “П.У.Л.С.”- България. Основната цел на срещата бе да се споделят и обсъдят съдържанието на
проекта и неговото изпълнение. По време на срещата бе разгледана Конвенцията за правата на детето и как Член 12/
свързан с младежкото участие/ е свързан с останалите членове от Конвенцията. Всеки един от партньорите представи
различните системи за младежко правосъдие в съответната държава.

Разширяване на превантивната програми чрез пренасяне на опита
ни и добрите практики в Югозападна България
И през 2014г. работата ни продължи по проект „Централен подход за работа със злоупотреба над деца в Югозападна
България”, финансиран от Фондация ОАК, който проект има три цели.
Една от целите, която реализирахме през 2014г. е успешното пренасяне на знанията, опита и добрите практики на
специалистите от Фондация „П.У.Л.С.” в гр. Дупница чрез провеждане на сензитивиращи тренинги и семинари за
професионалисти (1 обучение на екипа на партньора от Дупница за работа със сексуално насилие, 1 обучение за 30
професионалисти).
Създаденото и утвърдено партньорство със Сдружение „Знание, успех и промяна” е от изключително съществено
значение за провеждане на цялостна регионална програма за защита правата на децата и подкрепа на пострадали от
насилие. Установиха се добри практики за полагане на грижи за деца, които са пострадали или са в риск от насилие.
Мултиплицирането на вече 15 годишният изпитан опит за работа при случаи на насилие от Перник към Дупница
даде своите успешни резултати, както в превенцията, така и в подкрепата на пострадали. В дългосрочен план бихме
могли да отбележим, че пренасянето на опита в повече градове би довело до уеднаквяване на стандартите за работа
в случаи на насилие и повишаване на нивото на експертна помощ, която получават пострадалите. От съществено
значение е организациите и институциите в различните краища на страната да говорим на един език и в основата на
работата ни винаги да бъде интересът на детето.
Едно от най-значимите постижения, които регистрира екипът на Фондация „П.У.Л.С.” е свързано с превантивните
дейности по проекта. Успешно пренесохме модела на работа на Младежкия клуб „Да бъдем приятели” към организацията в град Дупница, също започна да набира доброволци и започнаха първите обучения за работа на младежите
и девойките. Обучените доброволци в града посетиха шест училища в община Дупница. Беше проведена информационна кампания сред ученици за сексуално насилие и насилие над деца.

През втората година на проекта екипа на Фондация „П.У.Л.С.“ продължи да работи върху създаването на „Синя стая“.Бяха реализирани основни стъпки за изграждането на защитено пространство
на изслушване на деца по време на съдебното производство в Перник. В следващия етап на проекта
предстои да бъдат изготвени и приети споразуменията между право прилагащите органи, П.У.Л.С. и
ОЗД относно регламентирането по отношение на ползването на „Синя стая“.
Ключов момент от реализирането на проекта „Централен подход за работа със злоупотреба над деца
в Югозападна България”, бе финализирането на Цел 3 . Това се случи с мащабно събитие, което събра
на едно място професиналисти-психолози, изследователи, социални работници, учители, представители на институциии и др., деца и млади хора. По време на конференцията имаше пространство
за споделяне на резултати от 1 годишната работа в три пернишки училища и една детска градина.
Този проект позволи на учителите да намерят пространство, място, в което да бъдат изслушвани, да
се говори за предизвикателството на това да бъдеш учител и да споделяш знания, за успехите и трудностите, които имат в ежедневната си работа. Децата демонстрираха силен интерес и любопитство
да вземат участие в проекта, което показва, че участието е важно за тях и, че те са сериозни към него.
Заложените индикатори за успех на цел 3 бяха изпълнени на едно изключително високо ниво. Децата се чувстваха сигурни да участват в училищния живот. Те бяха чути и уважавани, като бяха взети
предвид техните виждания в създаването на нова култура в училище. Те имаха пространство да изразят своите оплаквания и критики по конструктивен начин, с помощта на новосъздадените канали
за това. Децата демонстрираха отговорност за собствените си действия. И всичко това бе ясно заявено, както от учителите, така и от децата.
Специално внимание би следвало да отделим на наученото от изследователската работа по проекта.
Във фокус бе гласът на децата и младите хора, тяхното активно включване в живота на училището и
детската градина. Самите ние като професионалисти затвърдихме нашето виждане и опит за работа
с млади хора-доброволци, които активно да са включени в процесите на вземане на значими за тях
решения.
Комбинацията на дейностите по проекта на всички нива даде една цялостна картина на актуалната
ситуация по отношение на проблема насилие над деца и справяне със ситуацията в югозападен регион.
Като финален резултат и обобщение на изследователската цел бе публикуването на брошура-наръчник, която представя добрите практики и резултати от детското участие.

Младежки участия и мрежи:
Международни младежки изяви:
-С финансовата подкрепа на ПРОЕКТ “МЛАДЕЖИ БЕЗ ГРАНИЦИ” Фондация „П.У.Л.С.” стана част от младежка международна мрежа, в рамките на която се проведоха няколко работни срещи по проблемите на
млади хора от рискови групи. Партнираща водеща организация по проекта е Фондация „С.Е.Г.А.”, през м.
януари, 2014г. заедно с която посетихме организации във Флоренция, Италия. . Акцент на това учебно посещение бяха добрите практики за привличане и работа с младежи в риск в дейностите на младежки центрове
и организации в Италия. Посетените италиански организации работят по програма, по която се осигурява
помощ на младежи на възраст 18-31 г. Много от организациите работят с млади хора. Участниците срещнаха
аутрич работници, подкрепяни финансово от Общината. Идеята е да се привличат младежи и да ги специализират. Правят фокус групи с употребяващи амфетамини.
-През м. март, 2014г. визитата ни беше върната, като нашия център беше посетен от представители на Фондация ‘С.Е.Г.А” и от Европейски образователен център, Флоренция. Екипът на Фондация „П.У.Л.С.” ги запознаха
със своите дейности. По проект предстои връщане на младежите в библиотеките, превръщайки ги в едно
по-приветливо и привлекателно място за тях.
-В края на месец май, 2014г. се състоя заключителна конференция по проект „Младежи без граници”, гр. София. Целта на конференцията бе да се сподели опита от адаптирането на различни добри практики, взети от
Италия и касаещи работа с младежи в риск. На конференцията партньорите по проекта представиха своите
резултати от включването на тези практики в техния район-т.нар.социалното експериментиране пред по-широк кръг от представители на целевата група. Обсъди се устойчивостта на резултатите и се направи оценка
на проекта.
-Включихме се и в други международни инициативи, като в периода 19-20.05. 2014г. представители на Фондация „П.У.Л.С. участваха в събитие на тема „Недоволни младежи”, Стокхолм, Швеция. Събитието бе предназначено за експерти с цел обмяна на добри практики при работа с младежи на възраст между18-29 г., които са
изпаднали от системата на труд и образование. На конференцията бяха представени две подтеми-„Младежи
извън системата на труд и образование” и „Включване и овластяване на младежи”. Обсъждаха се различни
проекти за работа с целевата група. Участниците планират в бъдеще да използват социалните медии за осъществяване на контакти с младежите. В Швеция статистиката има голямо значение- изследва се кои хора са с
увреждания. Има идея да се работи с младежи в конфортна за тях среда.
- 11-12.06.2014 г. представители на Фондация „П.У.Л.С.” се включиха в събитие в Атина, Гърция.
Тема на
събитието бе „Маргинализирани групи”. То се администрира от „Службата по престъпността в Англия”и
основната му цел е събиране на добри практики при работа с уязвими групи. Представителите от Фондация
„П.У.Л.С.” взеха участие при разглеждането на подтемата „Злоупотреба с наркотици и алкохол”. Бяха разгледани два проекта. Фокусът на единия от тях бе върху изолирани младежи, които посягат към алкохола и
наркотиците, но това е една малка част от проблемите им.

Обучителни програма и обмяна на опит:
Годината бе изпълнена с десетки тренинги и обучителни програми. Споделяме с Вас една
малка част от тях:
- През периода 20-26.10.2014 г. участвахме в Есенен лагер по детско участие на Национална
мрежа за децата, гр. София. Представителите на Фондация „П.У.Л.С.” участваха като обучители на това събитие по темите „Как да използваме доброволческия мениджмънт в работата
ни по детско участие?“ и „Запознаване на бъдещите членове на Младежка мрежа Мегафон с
нейната работа и дейности и с тези на Национална мрежа за децата”. Тазгодишният Есенен
лагер се реализира като част от проект „Мегафон: детско и младежко участие за по-добро
гражданство“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на
неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство. В края на обучението участниците придобиха умения да използват техники на съвременният доброволчески мениджмънт в работата си по детско и
младежко участие.
-На 31.10.2014 г. се проведе Младежка академия 2014 г., с. Рударци, като отново обучители
бяха представители от Фондация „П.У.Л.С.”. Младежката академия „Перник на младите“
2014 е място, където младите хора придобиват уникални знания и умения, по неформален
начин. Академията дава възможност за изява, участниците се научават как да осъществяват
идеите си, да опитат нещо ново, дори да променят начина си на мислене и живот. Младежката академия е неповторимо приключение, в което едновременно се забавляваш и учиш нови
неща. Тя е нещо прекрасно, защото получаваш знания, които ти помагат за бъдеща реализация и същевременно ти показва как да бъдеш по-полезен на хората около теб. Младежка
академия „Перник на младите“ се подготви за 3та поредна година с подкрепата на Община
Перник и Национален младежки форум. Обучението бе насочено към младежи на възраст
между 14 и 24 години от Перник и региона, които имат желание да натрупват нови знания и
умения. Първият етап на Академията се проведе в периода 30 октомври - 2 ноември 2014г.

На 26-27.02.2014 г. се състоя Пресконференция на Райфайзен банк, гр. София. Събитието бе организирано по
повод отчитане на резултатите от Петата дарителска кампания на Райфайзен банк-ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ,
която през 2013 г. подпомогна 27 общественозначими
благотворителни проекта на неправителствени организации, болници и институции в 4 основни сфери: Здравеопазване, Култура и образование, Еко проекти, Социална сфера. На събитието бяха връчени символични
чекове с даренията, в присъствието на представителите
на медийните партньори.
Със средствата от дарената сума екипът ни организира
част от дейности, подходящи за разкриването на положителните заложби в хората, които търсят помощ при
нас и най-вече на идеята за творчество при децата. Различните модули на работа бяха съобразени с възрастта
на децата. Често групите имаха и „изнесени занятия”
извън центъра. Всяка седмица регулярно се провеждаха
интерактивни групи с майките, настанени в Кризисния
център, които развиваха техните умения в различни посоки. Създаде се рамка, в която да се споделяха различни социални преживявания, както се развиха социални
умения за справяне на клиентите в различни ситуации
извън КЦ. Помогнахме на клиентките ни да интегрират
добри модели за комуникация в семейна среда проигравайки отношенията си от къщи в груповите отношения
с клиентки на КЦ. Отделно от групите се провеждаше и
клуб за взаимна подкрепа, който цели подобряване на
взаимоотношенията между майките и техните деца
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През отчетения период наши представители взеха участие и инициираха различни работни срещи, които се проведоха на територията на страната и извън нея.
Така, на 14.02.2014г. се включихме в глобалната инициатива „ЕДИН МИЛИАРД СЕ ИЗПРАВЯТ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТ“ (ONE BILLION RISING FOR JUSTICE), част
от кампанията ONE BILLION RISING, организирана от Фондация „Общество за справедливост“ и Театър 199 „Валентин Стойчев“, заедно с други водещи български
женски, правозащитни и хуманитарни организации като Фондация “Асоциация Анимус”, Български хелзинкски комитет, Български Червен кръст, Съвет на жените
бежанки, Български център за джендър изследвания, Алианс за защита срещу домашно насилие, Български адвокати за права на човека, „Без насилие“, Фондация
„Ресурсен център Билитис“, Българска платформа към европейско женско лоби, Асоциация ИМАГО, Time нeroes, а също и Нов български университет, Театър
„Цвете”, “Активист 38”, Сдружение „Родилница”, Фондация „П.У.Л.С.“ и др.
Фондация „П.У.Л.С.” организира работна среща на 19.03.2014 год. в гр. Трън под наслов „Заедно срещу насилието”. Семинарът беше насочен към ключови структури
в града, оперативни работници и полицейски инспектори, съдии, прокурори, адвокати, местни комисии, младежки и образователни структури в гр. Трън.
През отчетения период бяхме канени и участвахме в множество работни срещи свързани и с проблема трафик на хора. Национална комисия за борба с трафика на
хора организира няколко такива срещи, като благодарение на тях беше изработена Методика за събиране и анализ на статистически данни и изработване на препоръки за подобряване на националната политика за борба с трафика на хора. Друго постигнато е създаване на ясен механизъм за изграждане на централизиран масив от данни, която да позволи да се консолидира и произвежда информация в полза на държавните структури, международните и неправителствени организации.
Нашата организация също инициира срещи с различни организации. Основна цел е запознаване с дейностите на организацията, обмяна на добри практики и опит
в работата с жертви на трафик. Представители на FIM –Германия- експерти в директната работа с жени, пострадали от трафик, екипна работа по случаи и Национален център за равни възможности-Братислава, Словакия, бяха гости на нашата организация. Заедно с тях направихме програма за кратко посещение в различни
институции и градове в България. Гостите бяха запознати с Българската наказателноправна уредба в областта на трафика на хора.
Със средствата от проекта „Детство без насилие” преиздадохме книжката “Моето
лично тяло”. През годините тази книжка доказа своите качества в работата с деца, което е и една от основните причини отново да бъде издадена. Книжката“Моето лично
тяло” ще бъдат разпространена сред децата в детските градини и ще бъдат предоставена
за ползване от начални учители, които да я използват като материал за обучение. Идеята
на книжката е превенция на децата от насилие и най-вече опазване на собствените им
граници. Опита, който имаме показва, че от изключителна важност е ранното превениране на посегателството над личността. Усвояването на умението за разпознаване и
утвърждаване на своите лични граници, прави детето способно да разпознава тяхното
нарушаване и без всякакво притеснение ще може да ги устоява и пази, както и да уважава личните граници на всеки друг човек.

Заедно в борбата срещу трафика на хора, със финансовата
подкрепа на проекта
„Силата на знанието- основен път за живот без насилие”:
Дейностите на Фондация „П.У.Л.С.”Перник през 2014 година в областта на превенцията на трафик на
хора бяха реализирани в рамките на проекта „Силата на знанието- основен път за живот без насилие!”,
Европейка Комисия, Програма Криминално правосъдие. Този проект обедини усилията на институции
от три държави, обменихме знания, опит и добри практики, информирахме стотици хора за явлението
трафик, проучихме рисковете за повторна виктимизация, помогнахме на десетки пострадали момичета
в координирана мрежа на организации от България и Германия.
Проектът и всички дейности по проекта бяха организирани около подобряване на услугата за пострадали и хора в риск от трафик, като основен акцент се постави върху обмяната на международен
опит и интегрирането на успешните международни практики в България.
Водещ координатор по проекта е Фондация „П.У.Л.С.” с партньори: Български джендър Изследвания- София, България- експерти, които извършиха мониторинг на съдилищата, прокуратурата, полицията и други правителствени и неправителствени институции в целия югозападен регион; BAG FORSA
–Берлин, Германия- експерти, обучители, които 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 и Национален център за равни възможности- Братислава,Словакия - експерт в разработването на образователни програми; систематизиране
на добри практики.
През 24 –те месеца от проекта 499 жени и 188 деца, нови клиенти потърсиха помощ от услугите на
нашия център. Жертви на трафик или в риск от трафик, на който ние помогнахме бяха 45 жени . За
Германия бройката беше значително по- голяма около 200 жени / 40 жени от целевата група бяха анкетирани/
В рамките на проекта направихме проучване сред пострадалите в България и Германия. Изследвани
бяха 37 пострадали в България и 40 women working as prostitutes in Frankfurt. Получените резултати
показват притеснителни резултати- 37% от пострадалите не знаят какво е „трафик на хора”. 48% от анкетираните са за втори и повече път в трафик. Като причина 77% заявяват липсата на пари. Само 8% от
анкетираните правят разлика между трафик и проституция. Пострадалите определят в 32% виновен за
положението си близък/роднина.

Проучването сред ученици в България и Словакия показа критично ниско ниво на информираност
от страна на учениците на възраст /12-18 години/. Направено беше проучване сред 422 ученика от регион Перник на възраст 12-17 год. От тях 208 момичета и 214 момчета. Беше спазена джендар- равнопоставеността. От събраните данни и изготвен на тази база подробен доклад стана ясно, че децата
декларират знания по проблема, но при операционализация на понятието се регистрира липса на информираност до степен на отричане на проблема. Учениците демонстрират, че са наясно с риска, че дете
може да попадне в трафик на хора, но от отговорите на другите въпроси става ясно, че те не разполагат
с достатъчно информация относно механизмите за въвличане в трафик. Както и към кого или коя институция биха могли да се обърнат за повече информация.
В Словакия бяха изследвани 270 деца /181 в Братислава и 89 в Pruské / на възраст след 15 год. От 11
училища в Братислава само един директор се е съгласил да партнира при провеждането на изследването. Останалите анкетирани деца са от училище в село Pruské. Получените резултати са подобни на тези
в България. 68 от децата тях са отговорили - Using people for prostitution , което в процентно съотношение е най- голяма бройка. Най- голям процент -64 от децата посочват причина за трафик -Ambition to
get a job or money, но най- голям процент съобщават, че не знаят за случаи на трафик в тяхното населено
място.
Заключителният доклад от проведения мониторинг сочи, че в целия Югозападен регион няма адекватни знания по проблема „трафик на хора”. Институциите работят некоординирано без признаване на
реалния проблем и липса на знания за идентифициране на жертвите. Липсата на точни и ясни критерии за идентифициране на жертвите, отграничаването им така наречената „доброволна проституция”,
липса на умения за „водене на случаи” в работещите с проблема трафик, наличие на виктимизиращо
и маргинализаиращо отношение, липса на координация между институциите и големи недостатъци в
социалната система. Констатирахме, че на теритерията на целия югозападен регион съществува само
една Регионална Комисия за борба с трафика на хора в гр. Благоевград, която разглежда проблема само
от страна на „доказани през съда случаи на трафик”.
Един от най-значимите ни успехи през 2014г. е, че Фондация „П.У.Л.С.” стана част от KOK. KOK is
the German NGO network and coordination office against trafficking in human beings. KOK aims to nationally
or internationally promote the human rights of trafficked persons and other migrants experiencing violence.
It addresses trafficking and other forms of violence against migrants as a severe violation of human rights. В
периода август-декември 2014 година екперти от Фондация „П.У.Л.С.” работиха съвместно с КОК по 4
случая на трафик на български момичета в Германия. Създадена бе и европейска платформа за борба
с трафика на хора по инициатива на Danish NGO NEWLIVES. Фондация „П.У.Л.С.” е единствената българска НПО, която е част от картата на организации, предоставящи услуги на пострадли от трафик в
платформата. Един от най-важните резултати на проекта е създадената транснационална връзка между
организации, работещи в България и други страни на ЕС / Германия, Дания, Холандия, Словакия и др./

В рамките на проекта бяха проведени серия от сензитивиращи семинари за професионалисти, млади
хора и родители, доброволци и др. Проведени бяха две две кръгли маси с участието на представители на
различни институции от регион Перник и областта. Обмяната на опит и добри практики даде възможност на представители от България, Германия и Словакия до посетят различни институции и организации, които работят по проблемите на трафика.
Ключовото събитие беше Международната конференция, която се проведе на 25 ноември 2014 г. В
нея взеха участие 67 представители на партньорските организации, правителствени и неправителствени организации от България, Германия и Словакия, доброволци и клиенти. Споделиха се практики от
представители на Гранична полиция, НСБОП, ГДНП, представители на съда, НПО и др.. Като основен
извод от събитието се изведе: Належаща нужда от координиран отговор на обществото срещу проблема и тясна координация между институции и съгласуваност по проблема. Опитът на по-голяма част от
представителите на институциите за работа по проблема и преживяната безпомощност стана основа за
предложение, че най- добре е да се насочат усилията в насока превенция „по адекватен начин”, „работа
на терен” сред младите хора и исползване на социалната мрежа.
- Бяха издадени и разпространени 2000 handbook for professionals, 4000 brochures for students, 2000
stickers and 1000 posters.
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- Създаде се видео –клип, който беше прожектиран в училищата, местната медия и социалната мрежа ;
Издадохме Наръчник за професионалисти, работещи с жертви на трафик, който разпространихме
сред институциите, работещи по такива случаи, както и художествена книжка от името на момиче,
което разказва как е станало жертва на трафик.
Реализирането на проекта „Силата на знанието- основен път за живот без насилие!”, постави темата
за трафика на хора на дневен ред, както сред институции и организации, така и сред широката общественост.

Директни услуги и превенция на ревиктимизация на жертви на трафик, Ажир
Дейностите, покриващи директни услуги и превенция на ревиктимизация на жертви на трафик, бяха подкрепени и финансирани от Agir Ensemble pour les Droits de l’Homme. В рамките на този
проект екипът на Фондация „П.У.Л.С.” Перник се погрижи за 4 случая на принудителна проституция
или превенция на трафика. Отделно от това, имахме 3 /три/ случаи на жени, които ползваха услугите на
Кризисния ни център, като акцент в работата на терапевтите беше овладяване на кризата, изготвяне на
план за сигурност, както и превенция в посока риск от ново попадане в трафик.
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проект “Силата на знанието-основен път за живот без насилие”,
финансиран от ЕК Договор № JUST/2011/JPEN/AG/2946

Програма Превенция и контрол на ХИВ/СПИН
През 2014 г. Фондация „П.У.Л.С.“ отбеляза 10 годишнина от работата си по Програма за намаляване на здравни
щети сред инжекционно употребяващи наркотици. Основна цел на програмата е да допринесе за намаляване на
новите случаи на инфектиране с ХИВ/ СПИН сред една от-най-рисковите групи от хора - зависими от наркотици.
Специален гост на събитието бе Виолета Богданова от Национален център по наркомании, която говори за последствията от изтеглянето на програмата от България.
По време на Кръглата маса се направи анализ и равносметка на постигнатите резултати по Програмата през последните години, както и успешно изградените партньорски отношения. Съществен акцент бе настоящата политика в областта на превенцията и намаляване на щетите от употреба на наркотици Бяха обсъдени добри европейски
практики и бъдещите възможности за сътрудничество в гореспоменатите области на местно и национално ниво.
В срещата бяха поканени ключови партньори и институции на местно и национално ниво, ангажирани с проблема и последствията от употребата на психоактивни вещества. Събитието уважиха представители на Национален
център по наркомании, гр. София и местни институции като РДСП, ДСП, БМЧК, ОД на МВР, гр. Перник.
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През 2014г. екипът на Фондация „П.У.Л.С.” постигна изключителни
успехи в работата си сред употребяващите венозно наркотици. Въпреки
трудностите от факта, че имаше голям 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.
Имаше 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. Като цяло,
през изминалата година обстановката сред целевата група бе изключително динамична. Голяма част от клиентите опитаха лечение на зависимостта
си. Това бе провокирано от опита за ограничения на продажбата на лекарствени средства, с които те злоупотребяват. Имаше и голям колабс с наличните инструменти и предоставяни изследвания. Имаше и повишаване на
случаите на предозиране, а за съжаление около 5 от нашите клиенти починаха. Също така имаше динамика и сред продажбата и достъпа до хероин
в града.През годината често се сменяха местата, на които се продава. Дори
имаше период на липса, след което с появата на нов пазар се повишиха и

случаите на предозиране.
Както обичайно, и през 2014г. проведохме две кампании- за 14-ти Февруари и 1-ви Декември. По време на кампаниите имаше 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.
Като постижение на екипа на Организацията отбелязваме факта, че успяхме да заздравим партньорските взаимоотношения с редица институции и организации
като РЗИ-Перник,Националния център по наркомании, Асоциация Солидарност.

„Проучване на поведенческите характеристики на инжекционно употребяващите наркотици”, Фондация „Инициатива за здраве”
През 2014 г. екипът работещ по Компонент 4 беше поканен от фондация Инициатива за здраве в проект изследващ рисковият фактор на целевата група ИУН. Заедно
с подкрепата на НЦН бяха изготвени анкети с 40 въпроса,целящи да разкрият методите на употреба на ПАВ,какъв наркотик е актуален в момента,цената на единична
доза и рисковите практики на клиентите за доставяне на необходимата доза ПАВ.За Перник бяха предназначени да се попълнят 50 анкети. От тези 50 анкети ,10 бяха
попълнени от нови клиенти употребяващи ПАВ ,20 бяха попълнени от активно употребяващи с висок рисков фактор и 20 попълнени анкети от зависими към ПАВ
лекуващи се в момента.Фондация П.У.Л.С успя да попълни всички 50 анкети,благодарение на тясната връзка с клиентите си и изграденото доверие между консултант и
клиент. Анкетите подпомогнаха НЦН в разработването на нови стратегии и програми за превенция на зависимости,както и актуална информация за реалната обстановка и нуждите на зависимите към ПАВ.

Всички дейности по Програмата „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, Компонент 4 „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на инжекционно употребяващите наркотици чрез увеличаване на обхвата на групата с пълен пакет превантивни интервенции”, бяха реализирани с финансовата подкрепа на Глобален фонд за борба
срещу СПИН, туберкулоза и малария, чрез Министерството на здравеопазването.
Като ключово събитие от тази година може да посочим проведената през месец май,2014г. Кампания по
повод Международния ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН. Мото на кампанията тази година
бе „Да задържим ХИВ в светлината на прожекторите!”
Фондация „П.У.Л.С.” взе активно участие в кампанията, която се осъществи в партньорство с Регионална Здравна Инспекция, Български Младежки Червен Кръст, Превантивно-Информационен център, Общински Младежки Съвет.
Компонент 7 - Превенция и контрол на ХИВ/СПИН сред млади хора в най-голям риск 15-24 години
Програмата Превенция и контрол на ХИВ/СПИН , Компонент 7 „Намаляване на уязвимостта към
ХИВ на младите хора в най-голям риск /15-24/ чрез увеличаване обхвата на услугите и програмите, насочени
към младите хора, се финансира от Глобален фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, чрез Министерството на здравеопазването.
Дейностите по тази програма се извършват с активното участие на Младежкия клуб „П.У.М.А.С.“ – Позитивни Умения на Младежката Алтернатива в Социума. Участието им е свързано 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. Като постижение
могат да бъдат отбелязани редица инициативи и добри практики, които стартираха през годината или бяха продължени от изминалите периоди.
Като новост в работата на терен може да бъде отбелязана т. Нар. Работа на терен с мобилен кабинет, където доброволците освен, че разпространяват ЗОМ, презервативи и консултират имат възможност за мотивиране, насочване и придружаване на представители на целевата група до разположен на близо мобилен кабинет
за бързо, анонимно и безплатно изследване за ХИВ/СПИН.
Продължава добрата работа с РЗИ гр. Перник, Асоциация «Здраве и бъдеще», БМЧК, ОМС, ПИЦ, както и останалите членове на Консултативния съвет за младежка политика (КСМП).
Реализирани бяха редица обучения на тема ПАВ, Работа на терен, СПИ, контрацепция и работа в екип, както и обмени на опит с партниращи организации от
страната, които бяха инициирани от младежите от клуба.
Продължават да бъдат търсени алтернативни източници за фининансиране на дейности и инициативи. Кампаниите се осъществяват чрез финансиране от бюджета на Община Перник.
Към края на годината бе формирано ново ядро от мотивирани доброволци, които имат натрупан опит в клуба и продължават да привличат нови членове на екипа
от връстници обучаващи връстници.
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2014 Работна мрежа и партньори
1. Алианс за Защита от насилието основано на пола –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 2014 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. Тази година
кампанията на ООН „16 Дни на активизъм срещу насилие, основано на пол” премина под мотото
„РАТИФИЦИРАЙ ИНСТАМБУЛСКАТА КОНВЕНЦИЯ СЕГА”.
2. 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 2014 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”.

3. Консултативен съвет за младежка политика към Кмета на Община Перник
4. Партньори от страната и чужбина - През 2014, 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
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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
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