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Благодарности
С благодарност към нашите донори, приятели и доброжелатели,
които финансираха и подкрепиха дейностите на Фондация “П.У.Л.С.” – гр. Перник
в рамките на следните проекти:
1. “Кризисен център за лица пострадали от насилие или жертва на трафик” - услуга в общността-държавно делегирана
дейност;
2. “Който бездейства става съучастник - заедно срещу домашното насилие”, финансиран от Министерство на
правосъдието на Република България; февруари 2015 - февруари 2017;
3. Регионален координатор за Югозападен регион на Национална мрежа за децата, финансиран от НМД, юни 2015, юни
2017;
4. Програма “Подобряване устойчивостта на националната програма по туберкулоза”, работа сред ромска общност
януари-декември 2016 г.;
5. “Заедно можем повече - трудова реализация, път към независим живот”, финансиран от Фондация BCause,
продължителност декември 2016 - май 2017 г.;
6. “Осведоменост и креативно мислене - път към промяната”, финансиран от ЕИП и НФМ, продължителност, юни 2015 август 2016 г.;
7. Младежка банка, Перник, финансирана от ФРГИ, продължителност, 01/04/2015-31/03/2016, нов договор от 01/07/2016
до 01/07/2017 г.;
8. Children Help movement Against Physical Threatening and Emotional Repression, финансиран от ЕК, Фондация “П.У.Л.С.” е
водеща организация. Продължителност декември 2016 - ноември 2018 г.;
9. “Неделна раничка”, Българска хранителна банка - раздаване на хранителни продукти на социално бедни семейства с
деца в ученическа възраст с цел превенция на отпадане на учениците от училище.

Фондация “П.У.Л.С.” – партньорства по проекти
1. “Работилница за мечти” по новата оперативна програма на образователното министерство “Наука и образование за
интелигентен растеж”. IX училище “Темелко Ненков”;
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2. Проект: “РАНО МИ Е!” В рамките на проект на Български фонд за жените “Младежки клубове по равнопоставеност:
Сексуално образование на младите хора в борба с ранните бракове, джендър стереотипите и насилието”, с подкрепата
на Telus International, oктомври - декември 2016 г.;
3. Умения за живот, лидерство, неограничен потенциал (LEAP): Подкрепяне на деца и млади хора, засегнати от сексуално
насилие е Европа чрез засилване и подпомагане на участието практика, финансиран от ЕК, Фондация “П.У.Л.С.” е
партньор по проекта, водеща организация Университет Бедфоршър, Англия, продължителност ноември 2015 –
ноември 2017 г.
4. Проект ELFO - Овластяване на настойници, законни представители и приемни семейства на деца, лишени от родителска
грижа срещу насилието чрез правата на детето, финансиран от ЕК, Фондация “П.У.Л.С.” е партньор по проекта,
координатор е DCI Италия;
5. Избери за да помогнеш, БФЖ, чрез кампания на Райфайзен банк, ремонт на Кризисния център, юни-септември 2016 г.;
6. Ключ към училище без страх, финансиран от Фондация ОАК, водеща организация Асоциация Анимус, Фондация
“П.У.Л.С.” е партньор по проекта, май 2016 – април 2021 г.;
7. Проект Дванадесет – правото на детско участие и система за младежко правосъдие, финансиран от ЕК, водеща
организация DCI Италия, Фондация “П.У.Л.С.” е партньор по проекта, продължителност – октомври 2014 - март 2016
г.;
8. Проект “Има много начини да се справиш с насилието”, финансиран в рамките на Норвежки финансов механизъм 20092014 BG 12 “Домашно насилие и насилие, основано на полов признак” - проект на Алианс за защита от насилие,
основано на пол.
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Факти
Вече осемнадесет години Фондация “П.У.Л.С.” предоставя своите услуги в подкрепа на деца, лица и семейства, пострадали
или в риск от насилие или трафик и други рискови групи.
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 пол. 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 2016 г. Фондация ‘П.У.Л.С.” получи две изключително престижни отличия. Първото е, че проектът "Осведоменост и
креативно мислене - път към промяната" е сред 7-те Европейски проекта, които бяха отличени на церемонията на Pompidou
Group за Европейска награда за превенция на зависимости (European Drug Prevention Prize). Името на проекта и кратко
описание на работата ни бяха представени на церемонията по награждаването във Венеция през ноември 2016.Проектът ни
получи добра обратна връзка от международното жури от професиноалисти. Журито отбеляза широко участие на младите
хора в този проект, като също така включа и родителите. То е харесало и качеството на кампаниите и използването на
електронни книги и видеоклипове. Журито хареса, че проектът включва "труднодостъпното" население, включително
ромската общност. Смятат, че проектът има голям потенциал и е постигнал много добри резултати. Проектът се реализира с
финансовата подкрепа на Фонда за двустранни отношения на ЕИП и НФМ.
Второто отличие е,че Фондация “П.У.Л.С.” е сред 4 те организации в Европа, чиито проект, свързан с работа по проблема
телесно наказание над деца е одобрен. Проектът се казва Движение за подкрепа на децата срещу физическото заплшване
и емоционално репресиране (Children Help movement Against Physical Threatening and Emotional Repression – CHAPTER) и е
в партньорство с организации от Исландия, Кипър и Португалия. Предстоят серия от значими събития в четирите държави.
През 2016 г. работата на екипа бе подкрепена от висококвалифицирани специалисти. Специални благодарности бихме
искали да отправим към Uta Beckert - SES експерт, Chantal Hanquet - дългогодишен външен супервизор на екипа на Фондация
“П.У.Л.С.”, Наталия Георгиева - експерт в областта на застъпничество, комуникации и пиар и Илияна Николова - изпълнителен
директор на Фондация “Работилница за граждански инициативи”. Благодарение на усилията на тези четири дами успяхме да
надградим знанията и уменията си в различни области – организация на работата на екипа, работа с тревожни и агресивни
деца, организиране на дарителска кампания. Изключително сме благодарни и на Фондация Sheila McKechnie, с чиято
подкрепа се осъществиха супервизиите на Наталия Георгиева и Илияна Николова.
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Програми
През 2016 г. Фондация “П.УЛ.С.” продължи да осъществява дейности по трите основни програми:
1. Интеграция и рехабилитация на лица и деца, жертви на насилие и/или трафик на хора чрез предоставяне на
рехабилитационни програми в сътрудничество с държавните институции (ДСП, Полиция, Съд, Прокуратура), за да
осигури закрила и подкрепа на лицата 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.
Директните услуги на организацията са насочени към оказване на психологическа и юридическа помощ на
пострадалите от насилие или трафик. През 2008 г. Фондация “П.У.Л.С.” разкри Кризисен център за работа със спешни
случаи и настаняване на клиенти след преживяно насилие. Центърът има ресурс за дългосрочно настаняване на
клиенти, които имат желание да продължат психологическата работа по посока на тяхното овластяване и промяна на
жизнената им ситуация.Програмата предоставя на пострадалите добри практики и техники на работа от специалисти в
областта на психичното здраве, които подпомагат повишаване качеството на живот на хората.
2. Превенция на насилието се осъществява чрез неформално образование, провеждане на младежки дейности,
повишаване на осведомеността, организиране на събития, конференции и др. Към Фондация “П.У.Л.С.” съществува
младежки клуб “Да бъдем приятели”, състоящ се от креативни млади хора, които с много ентусиазъм и нетърпимост
към насилието обсъждат чувствителни за тях теми и планират информационни дейности сред своите връстници.
3. Програми на Министерството на здравеопазването - от 2016 г. екипът на Фондация “П.У.Л.С.” осъществява дейности
по програма “Подобряване на устойчивостта на националната програма по туберкулоза", които включват директна
подкрепа на уязвими групи, включително работа за намаляване разпространението на туберкулоза сред ромска
общност. Основен момент в работата по тази програма е директната работа на терен с целевата група, използвайки
утвърдени практики за скрийнинг на риска и мотивиране и насочване за изследване. Въпреки, че Глобалният фонд за
борба с ХИВ, малария и туберкулоза оттегли финансирането на програмите “Превенция на ХИВ/СПИН сред
интервенозно употребяващи” и “Превенция на ХИВ/СПИН сред младите с най-голям риск (15-24 г.)” , екипът на
Фондация “П.У.Л.С.” продължава да осъществява дейности по тях, макар и с ограничени ресурси.
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Статистика
Стотици хора годишно търсят услугите на организацията.
Обобщената годишна статиктика на oрганизацията за периода 01.01.2016-31.12.2016 г. сочи:
Общият брой на ползватели на услугите на Фондация “П.У.Л.С.” по програмата за защита и рехабилитация на жени и деца,
жертви на насилие е 311 за 2016 година. Новите клиенти, потърсили помощ от службата за тази година са 228. Клиентите на
организацията са предимно хора от различни възрасти, пол и цели семейства, които заявяват проблем с преживяно насилие,
в риск от насилие, проблеми в семейството, въпроси при упражняване на ефективно родителстване и поведенчески и
ментални разтройства при възрастни и подрастващи.
Проведени консултации за 2016 г.
3769
735
 Дългосрочна терапия
612
 Краткосрочна терапия
524
 Кризисни интервенции
- кризисни интервенции по телефон
129
- кризисни интервенции на клиенти
269
на КЦ
52
 Фамилни и семейни консултации
- семейни консултации на клиенти на
19
КЦ
1846
 Социална медитация
- социална работа и посредничество
1376
- работа с институции (работни
99
срещи по случаи)
- работа с институции (телефонни
371
разговори по случаи)
Таблица №1: Проведени консултации за 2016 г.

Проведени консултации за 2016 г.

Социална
медитация
49%

Дългосрочна
терапия
20%

Краткосрочна
терапия
16%
Фамилни и семейни
консултации
1%

Кризисни
интервенции
14%
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Проблематика, с която екипът на Фондация “П.У.Л.С.” е работил
Физическо насилие
126
Психическо насилие
162
Проблематика, с която екипът на Фондация
Сексуално насилие
29
“П.У.Л.С.” е работил
Трафик
6
Друг тип
Физическо
Риск от попадане в трафик
3
проблематика
насилие
23%
Друг тип проблематика (родителстване,
98
29%
осиновяване, психична болест, загуба на
Трафик, риск от
родител и др.)
трафик,
Неглижиране
1
неглежиране,
Упражняващи насилие
4
упражняващи
насилие
3%
Сексуално
насилие
7%

Психическо
насилие
38%

Таблица №2: Проблематика, с която екипът на Фондация “П.У.Л.С.” е работил
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Водене на дела на клиенти  Общо 49 бр.
 Дела по Семейния кодекс
- бракоразводни
- за родителски права и режим на
лични отношения с дете
- за издръжка
 Дела по Закона за защита от
домашното насилие
- ЗНЗ; решени с издаването на ЗЗ
- прекратени по молба на
молителката
- висящо пред ПРС
- висящо пред СРС
- висящо въззивно дело пред СГС
 Дела по ЗЗДет. (настаняване на дете в
КЦ);
 Изпълнителни дела
- за издръжка
- разноски по дело
 НЧХ (по ЗЗ – настаняване в
психиатрично заведение на дете и
по ЗППМН-настаняване във ВУИ на
деца)
Таблица №3: Водене на дела на клиенти

22
4
3

Водене на дела на клиенти (Общо 49 бр.)

6
17

Изпълнителни
дела
6%

13
1

Дела по ЗЗДет.
(настаняване на
дете в КЦ);
10%

1
1
1
5

НЧХ
4%

Дела по Семейния
кодекс
45%

Дела по Закона
за защита от
домашното
насилие
35%

3
1
2
2
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И още малко за годината в цифри:
 юристите към организацията са
направили 237 консултации;
 броят на консултираните клиенти е
83;
 заведените дела са 49.

По програма “Подобряване устойчивостта на националната
програма по туберкулоза”:
 екипът е достигнал до 716 контакта, от които 506 са първоначални;
 анкетирани са 291 души за риск от туберкулоза, от които 99 са
получили медицинско изследване;
 раздадени са 458 здравно-информационни материали сред
целевата група.
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Кризисен център за лица и деца, пострадали от домашно насилие, трафик или друга форма на
експлоатация
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, собственост 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).






“Кризисен център” е интегриран комплекс от социални услуги за лица, пострадали от насилие, трафик или друга форма
на експлоатация, които се предоставят за срок до 6 месеца и са насочени към оказване на индивидуална подкрепа,
задоволяване на ежедневните потребности и правно, консултиране на потребителите или социално - психологическа
помощ, когато се налага незабавна намеса, включително чрез мобилни екипи за кризисна интервенция.
Психологически консултации - клиентите получават индивидуални психологически консултации, които включват:
оценка на ситуацията, оценка на риска и емоционална подкрепа. Чрез психологическите консултации клиентите имат
възможност да работят върху преживяванията и чувствата си, и да “подредят” вътрешният си емоционален свят. Като
основна задача се явява стимулиране на потенциала на пострадалите за излизане от позицията на насилие, а на детето
от позицията на жертва, водеща след себе си емоционална и икономическа зависимост и бъдещо мултиплициране на
проблема.
Социално посредничество - клиентите имат възможност да ползват услугите на социален работник при
осъществяването на връзка с други институции. Целта е да бъде опосредстван и улеснен контакта между пострадалите
и другите правителствени и неправителствени организации, имащи отношение към разрешаване на конкретния
проблем – Отдел за закрила на детето, Социални грижи, ДПС, Прокуратура, Съд, Полиция, Общински власти и НПО.
Грижите от страна на клиничния социален работник е в насока степенуване на реалните нужди и към прагматичното
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решаване на проблема като има ролята на “преводач” на емоционалните и физически потребности на клиента,
изразени през поведението му на езика на институциите, съобразено с техния потенциал и предлаган ресурс.
Програми и ателиета за организиране на свободното време - чрез различни дейности (трудотерапия, културотерапия,
изкуство, музикотерапия, спорт, туризъм и др.) на настанените лица се предоставят възможности за реализиране на
техния потенциал, както и подходящи условия за отдих и почивка, като клиентите ползват услугите на специалист
(психолог, социален работник или трудотерапевт), който подпомага физическото, умственото и социално-трудовото им
адаптиране с цел изграждане на умения за: преодоляване на трудности; овладяване на подходящи умения, трудови
навици; за интегриране в обществото, като се използват оптимално наличните им възможности с акцент върху социалното
възстановяване. За целта специалиста запознава потребителите: със стандартите на живот в подслона; с различните
видове домакински уреди и безопасно боравене с тях; със санитарните препарати; с хранителните продукти; готварство и
кулинария; изготвяне на примерно меню за приготвяне на обща вечеря; планиране на бюджета за домакинството;
придобиване на допълнителни знания и умения: шиене, гладене, готвене, пазаруване и др.; Организират се ателиета за
изкуство, културотерапия, музикотерапия, изобразителна дейност, цветарство и др.; Спорт и туризъм. Организира здравни
и образователни беседи.
Интеракционната група за възрастни, жертви на домашно насилие и трафик, цели създаване на “Защитено
пространство”, в което клиентите се учат да общуват по един по-различен начин. Групата е рамка, в която членовете
ѝ се пробват в различни социални преживявания. Настанените клиенти имат възможност да изследват своите
взаимоотношения и да говорят по-лесно за насилието и неговите прояви. През разпознаването и назоваването на
преживявания и чувства всеки участник има възможност да споделя важни за него неща без опастност от агресия и
критика спрямо личността. Темите на интеракционните групи излизат от самите участници и всеки допринася с личния
си опит, и тренира поведение различно от обичайното си на принципа “Тук и Сега”. Не се допуска критика на личността,
а се дава обратна връзка за поведението и се търсят алтернативи за промяна.
Дългосрочната терапевтична работа е индивидуална работа с пострадалите за структуриране и преосмисляне на
личностовите проблеми и потребности непредопределени от насилнически, жертвенския модел на функциониране.
Интерпретира се връзката между консултанта и клиента по посока скрити съдържания, които са формирани в миналото
на клиента, по време на живота му в домашно насилие, и които оказват влияние на настоящия му живот, и е възможно
да станат достояние на клиента по време на дългосрочната работа с консултанта.
“Водене на случай” на жени, деца и юноши, пострадали от насилие (физическо, психическо и сексуално насилие,
неглижиране, както и жертви на принудителна проституция) - един специалист (клиничен социален работник)
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организира, около конкретен случай, други специалисти представители на отделни институции, след предварителна
оценка и формулировка по случая.
Юридически консултации, при които целта е осигуряване на компетентна юридическа помощ, получаване на
информация за гражданските права и ефективна правна защита, водене на дела по закона за домашно насилие.
Изпитано през опита с добри резултати се оказа взаимодействието между специалистите, работещи с една клиентка
едновременно психолог, социален работник и адвокат.
Общ брой лица, ползвали услугата
“Кризисен център” през 2016 г. е:
74, от които 35 жени и 39 деца.

Организации, подпомагащи дейността на Кризисния център:






Българска Хранителна банка (БХБ) - неправителствена организация, извършваща дейност в обществена полза и има
за цел да развива хранителното банкиране като инструмент за осигуряване на хранително подпомагане и свързващо
звено между хранителната индустрия и организации, предоставящи хранително подпомагане, както и да организира
събирането на дарения на хранителни продукти, на услуги и на финансиране, свързани с хранително банкиране от
производители, преработватели, търговци на храни и други;
Все по-честа практика се превърна и даряването на дрехи и играчки на клиенти на организацията от други клиенти,
приятели и граждани. Тази дейност позволява да нуждаещите се потребители на услугите на организацията да получат
необходимо за тях облекло, което нямат възможност да осигурят както на себе си, така и на своите деца. Много често
настанените, пострадали от домашно насилие не успяват да вземат своите дрехи и чрез даренията екипът ни успява да
осигури и тази важна необходимост.
За втора поредна година танцова група Switch, състояща се от енергични млади хора, проведе Благотворителен
концерт с цел събиране на финансови средства за подкрепа на социални центрове в гр. Перник, сред които и Кризисния
център за настаняване на лица и деца, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация към Фондация
“П.У.Л.С.”. Със събраните средства бяха закупени пасти и четки за зъби и други консумативи, които бяха дарени на
настанените клиенти. Танцова група Switch също така включва в своите танцувални редици деца, настанени в
Кризизния център, които имат желание да се развиват в областта на танцувалното изкуство.
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Дейности с клиенти, ползващи услугата настаняване в Кризисен център
И през 2016 г. се осъществяваха различни дейности, в които се включваха
настанените в Кризисния център клиенти, сред които провеждане на творчески
ателиета по повод 1 юни - Ден на детето. Децата бяха включени в ателиета, които се
състояха от работа с пластелин и изработване на различни изделия от хартия
(декупажи). В събитието се включиха освен деца, настанени в Кризисния център на
Фондация “П.У.Л.С.”, също и деца на външни клиенти. Също така, на 07.07.2016 г.,
заедно с настанените клиенти отбелязахме 17 години от основаването на Фондация
“П.У.Л.С.”. Екипът на организацията получи прекрасен подарък от настанените деца огромен колаж със залепени цветя и пожелания.
Всички деца, пребиваващи в Кризисния център, получиха прекрасни подаръци по
повод Коледните празници. За втора поредна година това стана възможно
благодарение на “Приятели 2006” и тяхната инициатива “Звездичка на желанията” Децата имаха възможност да напишат
върху звездички какво биха искали от Дядо Коледа. След проведена дарителска кампания на “Приятели 2006” и добротата на
редица частни дарители, техните желания се превърнаха в реалност!
"Мили Дядо Коледа,

от теб искам само едно нещо,
да направиш Коледа много хубава и забавна,
хората да се радват много..."
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Оптимизиране на Програмите за рехабилитация на деца и
техните семейства
Дейностите, свързани с услугите ни за подкрепа на лица и деца,
пострадали от насилие, бяха надградени благодарение на проекта “Който
бездейства става съучастник - заедно срещу домашното насилие”,
финансиран от Министерство на правосъдието на Република България.
И през 2016 г. усилията на екипа ни бяха насочени към подобряване
работата и координацията между институции, пряко ангажирани с подкрепа
на хора, пострадали от насилие. За целта проведохме няколко
сензитивиращи семинара през периода февруари - май 2016 г. с участието на
представители на Съд, Прокуратура, Адвокатска колегия, МВР и социални
работници от Дирекция “Социално подпомагане”, работещи на
територията на Област Перник (в градовете Перник, Радомир, Трън,
Брезник, Ковачевци и Земен) Главна дирекция Национална полиция към Министерски съвет.
Семинарите включиха теми, свързани с разпознаване на основни психологически механизми и нужди на целевата група
от пострадали и упражняващи насилие, юридически позиции и нормативна уредба. Също така бяха представени механизми
за разпознаване и правилно тълкуване на закони, регламенти, международни норми и практики, психологически механизми
и поведенческо отреагиране в проблематиката.
По време на тренинга бяха обсъдени теми, свързани с досегашния опит и
работа на институциите със Закона за защита от домашно насилие и трудностите,
пред които са изправени специалистите.
Водещи на събитията бяха Екатерина Велева и Д-р Яна Кацарова от Фондация
“П.У.Л.С.”., като в някои от семинарите се включиха доц. д-р Ива Пушкарова и д-р
Стоян Ставру от Фондация за развитие на правосъдието, които представиха
наказателно-правната защита срещу домашното насилие - квалификация на
различните форми на домашното насилие, равнища на защита според
интензитета на насилието, методика на изслушване на извършителя и жертвата и
др. Специален гост бе и Геновева Тишева - Председател на Български център за
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джендър изследвания, която има дългогодишен опит в областта на прилагане на българското законодателство по отношение
на домашното насилие
По време на семинарите, освен заложените цели, участниците успяха да поставят различни работни казуси и да споделят
опит при работа със случаи на домашно насилие. Бяха споделени трудности в работата с целевата група от пострадали и
честите случаи на оттегляне на жалби от съда. Добрата практика за работа в някои градове е свързана с общата работа на
прокуратурата и разследващите полицаи. Участниците дадоха своето мнение относно ефекта от наказанието при
извършителите на домашно насилие и нуждата от включването им в групи и психологическа подкрепа. Включени бяха и
въпроси около родителското отчуждение при случаи на домашното насилие. Друга обсъдена тема бе свързана с
ефективността на Закона за защита от домашно насилие и нуждата от промени на база практика.
През месец февруари 2016 г. екипът на Фондация “П.У.Л.С.”организира семинар “Има много начини да се справиш с
насилието” в гр. Перник. Подобен семинар бе осъществен и в градовете Бургас, Хасково, Димитровград, Силистра, Варна,
Русе, Търговище, София и Плевен. На семинара присъстваха представители на общини, социални служби и полиция в Област
Перник. Обсъдиха се съществуващи национални и местни политики за защита от насилие и превенция и се споделиха
проблемните области при защита на жертви от ромски произход. По време на събитието присъстващите бяха запознати с
правната рамка на проблема насилие и с нагласите на обществото за ролята на жената и мъжа в семейството. Семинарът се
организира в рамките на проект “Има много начини да се справиш с насилието”, финансиран в рамките на Норвежки финансов
механизъм 2009-2014 BG 12 “Домашно насилие и насилие, основано на полов признак”, изпълняван от Алианс за защита от
насилие, основано на пол. Партньор по проекта е и Областен Ромски съюз, гр. Бургас.
През месец март 2016 г. част от ръководството на Фондация “П.У.Л.С.” бе включено в Работна група за законодателни
промени във връзка с проблемите на насилието и агресията сред и срещу деца, която се провеждаше в сградата на Народното
събрание, гр. София. Групата осъществи няколко заседания, които имаха за цел иницииране на законодателни промени
относно насилието над деца и подобряване на работата на Координационния механизъм за взаимодействие при сигнали за
деца жертви на насилие или в риск от насилие.
През май 2016 г. Председателят на Фондация “П.У.Л.С.” г-жа Екатерина Велева взе участие в Годишна конференция
"Сексуалното малтретиране на деца в семейна среда”, която се проведе във Великобритания. Събитието бе организирано от
Hounslow Safeguarding Children Board-HSBC с подкрепата на Фондация “Оук”, Швейцария. От българска страна освен
Председателя на Фондация “П.У.Л.С.” участие взеха и представител на Асоциация “Деметра” и членове на Национална мрежа
за децата.
По време на събитието се представи важната работа, предприета за защита и насърчаване на правата на децата съгласно
Конвенция за правата на детето на ООН. Член 34 гласи, че всички деца имат право на защита от сексуално насилие и
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експлоатация. А според изготвен доклад от Policy in the Children’s Commissioner’s Office има още какво да се направи, за да
изпълняваме задълженията си като възрастни, за да защитаваме най-основното човешко право на децата да живеят свободни
от насилие и неглижиране. Необходима е и по-добра превенция на сексуална злоупотреба с други деца. Докладът засяга
въпроси като реакция при подозрение за сексуално насилие, нагласи към извършителите на сексуални престъпления и
терапевтична помощ за тях и др.
Donald Findlater, директор на The Lucy Faithful Foundation, запозна участниците как сексуалното насилие може да бъде
преодоляно в общностите и сподели примери на работата му в други страни, за да предотврати сексуално насилие.
Друго съществено работно посещение бе проведено отново във Великобритания през юни 2016 г. Част от екипа на
Фондация “П.У.Л.С.”имаха възможност да се срещнат с дългогодишни наши партньори от организациите Sandwell Irish
Community Association и на Black Country Housing Group., които работят с пострадали от трафик, нови имигранти,
проституиращи лица, търсещи убежище. В рамките на посещението екипът на Фондация “П.У.Л.С.” успя да посети
Международна организация за борба с трафик на хора, Надежда за справедливост, кризисни центрове, консултативни и
общности центрове и др. Целта на посещението бе да се разгледа работната практика, положителния и отрицателен аспект
на тази работа, и след това да се установи свъместна работа в трансграничното сътрудничество и с течение на времето това
да помогне за установяване на обща политика на подкрепа и застъпничество за хора, оцелели от трафик. Присъстващите се
запознаха с Националния механизъм за работа по трафик, който осигурява подкрепа за
пострадалите.
На 18 ноември 2016 г. (Европейският ден за защита на децата срещу сексуална
експлоатация и сексуално насилие), екипът на Фондация “П.У.Л.С.” бе посетен от г-жа Мая
Манолова, Омбудсман на Република България. С днешния ден се постави началото на
Национална седмица в подкрепа правата на детето, като част от кампанията на
омбудсмана за популяризиране на дейността на институцията в гарантиране на детските
права.
На този ден г-жа Манолова имаше богата програма в град Перник, която започна с
посещение и запознаване с дейностите, програмите и услугите на Фондация "П.У.Л.С.".
Омбудсманът и екипът й от експерти на институцията се срещнаха и с представителите на
младежките организации в гр. Перник, включително двата младежки клуба към Фондация
“П.У.Л.С.” – “Да бъдем приятели” и “П.У.М.А.С.”.
След разговори с екипа на Фондация “П.У.Л.С.” и представителите на младежките
организации в града се очертаха няколко приоритетни въпроси, които бяха поставени пред
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Омбудсмана, като например промяна в приемната грижа в България; предоставяне на по-подходящи услуги за деца в
конфликт със закона; създаване на “синя стая”в гр. Перник за изслушване на децаучастници в съдебни процедури и разпит на деца-свидетели, деца-жертви и деца в
конфликт със закона; насърчаване на активното детско участие от страна на
българските институции; промяна в българското законодателство по отношение на
телесното наказание над деца; възобновяване на подкрепата за младежки
дейности и инициативи от страна на Община Перник; намаляване на насилието в
училище и ролята на училищата в координационните механизми за реакция при
насилие; продължаване на националната програма за превенция и контрол на
ХИВ/СПИН, която приключи през 2015 г. и др.
През 2016 г. Фондация “П.У.Л.С.” се включи в 16 дневната световна кампания на
активизъм срещу насилието, основано на пол (25.11.-10.12.) със серия от събития
на значими дати, които целят да поставят на дневен ред проблема насилие и
възможностите за подкрепа на пострадалите. Инициативите се осъществиха с
подкрепата и под патронажа на Кмета на Община Перник – г-жа Вяра Церовска и
Областният управител Александър Александров.
Кампанията стартира с пресконференция и Ден на Отворените врати на 25.11.2016 г. , които се проведоха в сградата на
Фондация “П.У.Л.С.” с участието на Кмета на Община Перник- г-жа Вяра Церовска.
Кампанията продължи с провеждане на 26.11.2016 г. анкетиране и изследване за туберкулоза сред уязвими групи и
предоставяне информация за 16 дневната кампания в градовете Трън и Брезник. На 28.11.2016 г. екипът на Фондация
“П.У.Л.С.” осъществи обучения по превенция на насилие и кампания за набиране на нови доброволци за младежки клуб “Да
бъдем приятели” към Фондация “П.У.Л.С.”.
На 01.12.2016 г. екипът на Асоциация “НАЯ” - гр. Търговище и участници в тяхна международна конференция посетиха
административната сграда на Фондация “П.У.Л.С.”. По време на посещението присъстващите имаха възможност да разгледат
офисите и терапевтичните кабинети на организацията. Те се запознаха с работата на екипа по отношение на предоставяне на
директни услуги на пострадали от насилие, превеантивни програми, работа с младежи, услуги към Кризисния център и др.
На 02.12.2017 г. доброволците от младежки клуб “Да бъдем приятели” към Фондация “П.У.Л.С.” проведоха
информационна кампания по повод Световен ден за борба със съвременното робство. По време на кампанията гражданите
на гр. Перник бяха информирани за проблема трафик на хора и как да се предпазят по попадане в трафик. Бяха раздадени и
информационни материали по темата.
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На 05.12.2016 г. Международният ден на доброволеца бе отбелязан с официално откриване на Стая на доверието в V
СОУ “П.Р. Славейков” гр. Перник от екипа на Фондация “П.У.Л.С.” и доброволците от младежки клуб “Да бъдем приятели”.
Финалът на 16 дневната кампания на активизъм срещу насилието, основано на пол бе отбелязан с Кръгла маса “Обединени
срещу насилието” на 09.12.2016 г., която се проведе в сградата на Областна администрация Перник с подкрепата на областния
управител д-р Александър Александров.
Кръглата маса беше открита от заместник областния управител инж. Валентин Димитров и Кмета на Община Перник д-р
Вяра Церовска. По време на събитието беше представен Регионален координационен механизъм за работа при случаи на
домашно насилие, изготвен от Фондация “П.У.Л.С.”. Събитието завърши с подписване на Споразумение за сътрудничество
между институциите и организациите в област Перник. В кръглата маса участваха представители на ОД на МВР, МБАЛ "Рахила
Ангелова", РДСП, ДСП, ОЗД и др. Участваха още юристи, психолози, прокурори и други специалисти.
Всички участници се обединиха в идеята за навременна, адекватна и координирана помощ за пострадалите от домашно
насилие.По време на Кръглата маса професионалистите споделиха своя опит и впечатления при работата си с хора, пострадали
от насилие. Те бяха запознати с изготвения от екипа на Фондация “П.У.Л.С.” Регионален координационен механизъм за
реакция в случаи на домашно насилие, основни принципи на работа в мултидисциплинарен екип и специфика на целевата
група. Представени бяха и резултатите от проведените през 2015 г. кръгли маси в рамките на 16-дневната кампания в
градовете от Област Перник. Като основен извод тогава излезе, че са необходими обучения на лекарите и учителите за
разпознаване на симптомите на насилие в поведението и физическото състояние на детето и съответно при съмнения да се
подава сигнал към Отдел Закрила на Детето към ДСП. Много често именно децата са изразители на преживяно насилие.
Акцент беше поставен и върху индивидуалният подход при подкрепа на пострадали от насилие и работата на
мултидисциплинарни екипи от обучени и чувствителни професионалисти.
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Проект ЕЛФО
Поставихме началото на ELFO проект през 2016 година.
ELFO - Овластяване на настойници, законни представители и приемни
семейства на деца, лишени от родителска грижа срещу насилието чрез
правата на детето.
Проектът ELFO има за цел разработването на процес на изграждане на
капацитет и подкрепа за настойници, приемни семейства и законни
представители на децата, лишени от родителски грижи в Италия, Испания,
Португалия, Гърция и България в продължение на период от 24 месеца, от
декември 2016 г. до края на ноември 2018.
Проектът е подкрепен от Програмата за права, равенство и гражданство на Европейския съюз.
Партньорските страни по проекта са DCI – Defence for Children Италия (Италия); Defence for Children - Испания (Испания);
CESIS (Португалия); ARSIS (Гърция) и Фондация “П.У.Л.С.” (България). Освен това, във всяка страна по проекта има официалната
подкрепа на местната власт: Община Генуа (Италия); Регионалните служби за грижа за децата (Испания); Националната
комисия за насърчаване и защита на правата на детето (Португалия); Дирекцията за социални грижи, област Централна
Македония (Гърция) и Регионалната дирекция за социално подпомагане на Перник (България).
Основната цел на проекта е да се подобри нивото и качеството на защита на децата, жертви или потенциални жертви на
насилие чрез овластяване на настойници, законни представители и приемни родители на деца, лишени от родителски грижи
в обхвата на една интегрирана рамка за закрила на детето.
За да се постигне тази обща цел, ELFO ще се стреми към постигането на три специфични цели чрез свързаните дейности:
1. Подобряване компетенциите на настойници, законни представители и приемни родители да защитават и насърчават
правата на децата, жертви или потенциални жертви на насилие през процес на изграждане на капацитет и обучение.
След първия период на анализ на националния контекст и мапинг на групите за обучение, ще бъде разработен
обучителен модул и ще бъдат проведени обучителните сесии във всяка страна.
2. Подкрепа и интегриране на тези функции в рамките на системата за препращане, с оглед повишаване ефективността
на справките в системата за закрилата на детето. Предвидени са срещи на многостранното сътрудничество с ключови
участници, както и последващи срещи с обучаваните във всяка страна по време целия проект. Ще бъде разработен
инструмент за информация и подкрепа, който да бъде разпространен сред участниците в проекта.
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3. Да се поддържа, приемната и да разширява качествената семейна приемна грижа, както и базираните в общността
отговори на насилието срещу деца, като основни компоненти на системите за закрила на детето. След определянето
на стратегия за информация и повишаване на осведомеността, ще се извършат някои дейности, като: организация на
информационни дни във всяка страна, разпространение на развитието на проекта чрез медиите и социалните мрежи,
създаване на рекламно видео, разпространение на резултатите от проекта по време на заключителното събитие в
Италия.
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Проект CHAPTER
Горди сме да споделим, че през 2016-та година започна един специфичен по своята тематика проект (финансиран от ЕК),
на който Фондация “П.У.Л.С.” е водеща организация.

CHAPTER (оригинално заглавие на проекта)
Children Help movement Against Physical Threatening and Emotional Repression

Цели
 да се повишат знанията и уменията на авторитетите в областта на ефективното и позитивно родителство и
възпитание по един приемлив, конструктивен и изпълващ начин;
 да се изгради единна методология за представяне на проблема и преосмисляне на телесното наказание;
 да се повиши общата осведоменост на обществото за трудните преживявания и последствия, които телесното
наказание оказва върху децата и юношите;
 да се проучат и пренесат "най-добрите практики" на международно ниво в 3 държави-членки на Европейския съюз
(България, Кипър и Португалия), със силна възпитателна патриархалната концепция;
 да координира усилията на различни социални структури и общности да работят в посока на законодателни
промени и на практика да се елиминира проблема.

Партньори по проекта
Водеща организация
o Фондация “П.У.Л.С.”, България
Партньори
o Фондация “Еврис”, Исландия
o Фондация “ADFP” - Assistance, Development and Professional Training, Португалия
o Национална мрежа за децата, България
o "Hope For Children" CRC Policy Center, Кипър
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Дейности
 пренасяне и пилотиране на исландския опит;
 създаване на програма за обучение на
обучители;
 провеждане на 4 дневно обучение на
обучители;
 разработване на методология и програма за
обучение за работа с деца, родители и
професионалисти за защита срещу телесното
наказание над деца;
 скрининг сред големите групи от деца и млади
хора (преди и след) с помощта на фокус групи
и интервюта;
 провеждане на обучителни семинари с деца,
родители и професионалисти;
 изграждане на мрежи, подкрепа при
изпълнение на мултидисциплинарен подход
за подпомагане на деца, засегнати от
телесното наказание;
 национално представително проучване на
ситуацията в България и Португалия;
 национални информационни кампании в
България, Кипър и Португалия.
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Очаквани резултати
 осъществяване на идеята за пренасяне на исландската практика в България, Кипър и Португалия.
Специализираните услуги за подкрепа ще:
 подобрят знанията, уменията и разбирането си на правата на децата;
 изградят мрежи за защита на децата срещу телесното наказание;
 възприемат единно разбиране по отношение на телесното наказание и закрила на децата в България, Исландия, Кипър
и Португалия;
 работят по утвърдени методики за обучение на деца, родители и професионалисти.
По-широката група от професионалисти ще:
 имат достъп до качествени, иновативни и обучителни ръководства / ресурси;
 имат достъп до нови доказателства за въздействие на програмите.
Децата, засегнати от телесно наказание ще:
 имат предоставени правомощия да опазят себе си и връстниците си в безопасност;
 намалят рисковете от бъдещи виктимизация;
 развият знания, умения и система за подкрепа.
Младите хора, бъдещите родители и обществото ще:
 имат достъп до брошури и други материали, създадени за тях;
 имат познания за начините на защита срещу телесното наказание и подкрепящите услуги;
 възприемат разбирането, че телесното наказание е нарушение срещу правата на децата;
 усетят видима промяна на отношението на обществото по отношение на телесното наказание;
 бъдат подтикнати към промяна на отношението/политиката чрез сенсибилизиращи обучения и кампании.

Страница 23

Фондация “П.У.Л.С.”
Годишен отчет, 2016

Национална мрежа за децата
Регионален Координатор и през 2016 г.
Фондация “П.У.Л.С.” участва в тази мрежа заедно с над 130 други НПО с цел
създаване и утвърждаване на адекватни политики и стратегии за закрила на
детето в България. Организацията е член на УС на НМД. През 2016 наши
представители взеха участие в много работни срещи, кампании и инициативи на
мрежата. Фондация “П.У.Л.С.” участва в мрежата със своята експертиза в областта
на закрила на децата. От април 2015 г. организацията ни е регионален
координатор на Национална мрежа за децата за Югозападния регион на
България.

Поглед върху няколко събития, осъществени от екипа на Фондация “П.У.Л.С.” като Регионален
координатор на НМД:
В рамките на Национална мрежа за децата на 21.03.2016 г. проведохме Родителско кафене "Визия за семейна политика"
вкафе “Епицентър” гр. Перник.
По време на събитието родителите имаха възможност да обсъдят
своите мисли, идеи и предложения за една по-добра семейна
политика в България. Родителите участваха в открита дискусия по
области като здравеопазване, образование, социални грижи,
икономическите мерки и данъчната политика, енергийната,
транспортната и регионалната политика могат да интегрират мерките
и дейностите си в подкрепа на семейството, заповядайте на
дискусията.
Родителското кафене е част от процес на консултиране на Визия за
семейна политика, който Национална мрежа за децата започна в
началото на тази година. Проектът има за цел да постави началото на
обществен дебат за нуждата от цялостна визия за семейна политика в
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България с ясни цели, мерки и дейности и възприемаща семейно-ориентиран подход във всички области, засягащи детското
благосъстояние. Партньори по проекта са Сдружение “Дете и пространство”, Национална мрежа за децата и Института за
изследване на населението и човека към БАН.
През месец април 2016 г. Детски магазин “Калпазани” в Перник с подкрепата на Фондация “П.У.Л.С.” и Национална мрежа
за децата проведе благотворителна кампания за набиране на дрехи и играчки за деца, които живеят в бедност, които са в
неравностойно социално положение. Събраните дрехи и играчки бяха разпределени между Кризисния център на Фондация
“П.У.Л.С.”, ЛАРГО, Кюстендил, детска градина в гр. Дупница и други организации, които ги предоставиха след това на
нуждаещи се семейства. В благотворителната ни кампания за набиране на дрехи и играчки се включи и г-н Иво Савов,
председател на Общински съвет, град Перник.
На 20.04.2016 г. в 8 региона в страната, сред които и Югозападния регион, координиран от Фондация “П.У.Л.С.” бяха
проведени работни групи за представяне на Бележник 2016: “Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата?”,
изготвен за пета поредна година от Национална мрежа за децата.
В гр. Перник екипът на Фондация “П.У.Л.С.” представи бележника пред представители на различни институции в региона.
Докладът прави преглед и оценка на пет области – Общи принципи по Конвенцията на ООН за правата на децата;
Образование; Здравеопазване; Семейство и алтернативни грижи и Правосъдие. Всяка област се оценява с оценка по
шестобалната система, както е в училище. В доклада се анализира изпълнението на над 20 държавни ангажимента към децата,
като оценките се базират на факти и данни и се дават конкретни препоръки за подобряване на ситуацията.

Превантивна програма и младежки дейности
През 2016 г. превантивната работа на организацията бе подкрепена от проектите
“Осведоменост и креативно мислене – път към промяната!”, финансиран от Фонд за двустранни
отношения на национално ниво по Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство (ФМ на ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2009-2014 г., Нашите гласове
- Фаза 2 и Умения за живот, Лидерство, Неизчерпаем Потенциал (УЖЛНП): Подкрепа на деца и
млади хора, засегнати от сексуално насилие в Европа чрез укрепване и фасилитиране на
практиките на участие”- изпълнявани в партньорство с университета от Бедфордшър - Лутон,
Великобритания.
И през 2016 младежите и девойките от младежки клуб “Да бъдем приятели” към Фондация
“П.У.Л.С.” работиха в насока популяризиране на дейностите и философията си и привличане на
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нови съмишленици, но също така активно се включиха и в реализирането на превантивните семинари в училищата.
Доброволците ни бяха и значими участници в проведени кръгли маси, конференции и други събития.
Цялостната организация на превантивните ни дейности е базирана на принципите на детско и младежко участие. В основа
на превантивната, а и не само, работа с деца на нашата организация са залегнали 6-те принципа за работа с децата на
Фондация ОАК. За нас винаги е водещо спазването правата на децата и сме водени от най-добрия интерес на детето,
подкрепяйки силните му страни и творчество. Ето защо в превантивната ни програма е залегнало възможно най-ранното
говорене за правата на децата със самите деца и валидизиране на техните чувства и права, защитаване на тяхното лично
пространство.
През месец февруари 2016 г. доброволците от младежки клуб “Да бъдем приятели” към Фондация “П.У.Л.С.” имаха
възможност да вземат участие в обучение на тема “Сексуално насилие”. Доброволците бяха подготвени по темата, за да
разпространяват послания сред ученици с цел по-добра осведоменост и разпознаване на сексуалното насилие.
През септември 2016 г. екипът на Фондация “П.У.Л.С” бе включен като партньор по проект на IX ОУ "Темелко Ненков" "Работилница за мечти" - проект, финансиран в рамките на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен
растеж. Проекът се координира от 9 ОУ "Темелко Ненков". Целта на проекта е да се изгради училищен модел с по-добри
условия за личностна и творческа реализация на деца от етническите малцинства. В рамките на проекта специалистите на
Фондация “П.У.Л.С.” водиха групи с родители на ученици с цел превенция на отпадането на децата от училище.
През първата половина на 2016 г. екипът на Фондация “П.У.Л.С.” съвместно с доброволци от младежки клуб “Да бъдем
приятели” и “П.У.М.А.С.” проведоха множество обучения сред ученици на възраст между 14-18 г. в пернишките училища СОУ
“Д-р Петър Берон”, VI СОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, VII ОУ “Г. С. Раковски”, ПГТС “Арх. Й. Миланов” и X ОУ “Алеко
Константинов”. Обученията бяха по актуалните теми “Превенция на сексуално насилие” и “Превенция на употреба на
наркотици” и допринесоха за придобиване на по-добро знание на младежите по темите, свързани с рискова употреба на
психоактивни вещества и формиране на критичност към сексуалното насилие.
През месец май 2016 г. усилията ни бяха насочени към оптимизиране на техниките за работа на професионалистите с
младежи, експериментиращи с употреба на психоактивни вещества, за да се намалят случаите на сериозни здравни и
социални проблеми и за целта бе организирано обучение, предназначено за социални работници, медицински лица и
педагог-съветници.
Водещи на обучението бяха специалисти с дългогодишен опит в работата със зависимости, превенция и др.
В семинара участие взеха специалисти, работещи с деца и млади хора по проблемите на зависимости от гр. Перник и гр.
Плевен- педагог съветници и медицински специалисти от училища в гр.Перник, представители на Полиция (Детска
педагогическа стая – гр. Перник), Регионална здравна инспекция – гр. Плевен, социалните служби (Отдел “Закрила на детето”
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към ДСП – гр. Плевен и гр. Перник). Те споделиха своя опит и добри практики в работата в областта на зависимостите от
посочените населени места.
Семинарът е част от дейностите в рамките на проект “Осведоменост и креативно мислене – път към промяната!”,
финансиран от Фонд за двустранни отношения на национално ниво по Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство (ФМ на ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2009-2014 г., координиран от Фондация “П.У.Л.С.” в
партньорство с ГДНП към МВР, Община Перник и Фондация “Социални и здравни алтернативи”, гр. Плевен.
На 07.06.2016 г. бе осъществена Заключителна конференция по този проект, на която бяха представени постигнатите
резултати. В конференцията взеха участие представители на Община Перник, социалните служби, полиция, педагогически
съветници, гр. Перник, представители на ГДНП-МВР, Национален център по наркомании, гр. София и Фондация “Социални и
здравни алтернативи”, гр. Плевен.
Присъстващите имаха възможност да се запознаят с националните тенденции в областта на употребата на наркотични
вещества, с превенцията, която се осъществява от институциите на местно и национално ниво и дискутираха как биха могли
да работят съвместно за постигане на по-добри резултати в тази област.
И през 2016 г. екипът продължи да осъществява дейности по проект Умения за живот, Лидерство, Неизчерпаем Потенциал
(УЖЛНП): Подкрепа на деца и млади хора, засегнати от сексуално насилие в Европа чрез укрепване и фасилитиране на
практиките на участие”, финансиран от Европейската комисия. Водеща организация на
проекта е Университета на Бедфордшир/University of Bedfordshire/, Англия, а други партньори
по проекта, са Barnardo's/ SECOS, Stichting Alexander, Terre des hommes Foundation LausanneRomania и Terre des hommes Foundation 'Lausanne'- Hungary/ Regional Office) от Холандия,
Англия и Румъния.
В рамките на проекта в края на април 2016 г. се осъществи обучение в Мидълзбро,
Великобритания. Обучението бе предназначено за специалисти, работещи с деца, жертви на
сексуално насилие. Като партньор по проекта УЖЛНП екипът на Фондация “П.У.Л.С.” ще
пренесе английския опит в България чрез организиране и провеждане на подобно обучение в
страната ни. По време на събитието бе обсъдена темата за детското участие като модел и част
от превантивните програми. Дискутирано бе как да се овластяват децата, принципи за работа.
През месец септември 2016 г. Фондация “П.У.Л.С.” бе домакин на посещение на партньори
от Великобритания, Унгария, Холандия и Румъния, работещи по проекта УЖЛНП. Работна
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среща се осъществи в Литературен клуб “Перото”, НДК, гр. София и на нея
участваха водещите експерти от страната, които работят по проблемите на
сексуалното насилие над деца и млади хора. Те имаха възможност да
споделят опит и добри практики по отношение на мерките за закрила,
законодателството и предизвикателствата в работата на терен. Обсъдени
бяха различни казуси и идеи за съвместна работа.
В рамките на УЖЛНП в периода 27-30.09.2016 г. се проведе обучение за
практиките на участие за доставчиците на специализирани услуги, свързани
със сексуалното насилие.
Основни цели на обучението бяха да се подобрят знанията, уменията и
разбирането за правата на детето, безопасната и етична практика на
участието и да се развие доверие и ангажимент за практика на участие,
когато се подкрепят деца и млади хора, които са засегнати от сексуално
насилие и да се подкрепят практикуващите специалисти в застъпничеството
за участие на децата и младите хора. Това обучение включваше оценка и разработване на планове за действие и политика за
подобряване и вграждане практиката на участие в разпоредбата за специалисти, работещи в сферата на сексуално насилие
над деца и млади хора.
На събитието присъстваха представители на социалните служби и на
училищата в Югозападен регион.
Присъстващите имаха възможност да вземат участие в групова дискусия;
интерактивни и творчески упражнения; умения и обмен на добри практики.
Разгледани бяха темите за сексуално насилие и въздействието върху децата и
младите хора, правата на пострадалите, посрещане на техните нужди и т.н.
Доброволците от младежките клубове “Да бъдем приятели” и “П.У.М.А.С.”
към Фондация “П.У.Л.С.” имаха възможност да представят дейностите на
клубовете.
Сред основните дейости в проекта беше сформирането на Консултативна
група от експерти, Общност на специалисти, принадлежни към практиките на
участие и младежка консултативна група.
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Тези дейности позволяват цялостно прилагане на практики на участие, обучение и супервизиране на
професионалисти,младежки фасилитатори и деца и млади хора.
През октомври се проведе специално тридневно обучение за младежки
фасилитатори, които започнаха пилотна програма с други младежи – УЖЛНП.
На 19 и 20 септември 2016 година Фондация “П.У.Л.С.” беше домакин на
среща на международния екип на проекта и среща на български
професиноалисти, работещи по темите на
сексуално насилие, екплоатация и участие на
деца. Работната среща на Консултативната
група
събра
водещи
специалисти
и
организации от цялата страна, които обсъдиха
актуални случаи и предизвикателства ва
работата с деца, пострадали от сексуално нас
илие.
От началото на април 2015 г. до този момент Фондация “П.У.Л.С.”, гр. Перник реализира модела “Младежка банка” на
територията на гр. Перник.
В България моделът “Младежка банка” се разпространява и подкрепя финансово и организационно от Фондация
“Работилница за граждански инициативи”, като част от програма “Младежка банка” на ФРГИ, осъществяваща се с финансовата
подкрепа на фондация “Чарлз Стюарт Мот”.
“Младежка банка” е уникален метод, разпространен в цял свят за въвличане на младите хора в дейности в полза на
общността. Той е ресурс, създаден от млади хора за млади хора, който дава възможност за работа в екип, позволява личностно
развитие, свързано с придобиване на лидерски и комуникационни умения и практически опит във вземането на решения,
управлението на събития и проекти, воденето на преговори и презентации, организирането на благотворителни събития и
други. Също така “Младежката банка” е и младежка комисия за отпускане на грантове, управлявана изцяло от млади хора,
която показва младежката гледна точка във филантропията и подкрепя младежки проекти на територията на дадено населено
място (град, община).
Основната цел, която си поставя “Младежка банка”, Перник е да насърчи изграждането и развитието на филантропията
сред младите, така че тя да бъде част от културата и ценностната система на обществото.
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В рамките на проект “Младежка банка” успяхме да реализираме много младежки дейности и кампании на територията на
гр. Перник, част от които бяха с благотворителна цел. Събраните средства бяха вложени във фонда на Младежката банка за
финансиране на младежки идеи и бъдещи инициативи, насочени към развитието на града.
На 18.02.2016 г. проведохме първия в гр. Перник Обществен Дарителски кръг. Събитието се проведе с цел оказване на
подкрепа на младежки дейности, които предстоят да се реализират на територията на града.
Общественият дарителски кръг представлява благотворителна коктейлна вечер, на която присъстват значими преставители
на местния бизнес, видни общественици и всички останали заинтересовани среди. По време на събитието се представят от
младежи различни проекти за реализация на младежки дейности. Всеки присъстващ на събитието сам решава кой проект да
подкрепи и каква сума да дари. Целта на Обществените дарителски кръгове е общността да се сплоти, да изгради механизми
за себеразвитие и подпомагане на значими идеи за развитието на цялостната общност.
За участие в Дарителския кръг бяха селектирани 4 проекта, чиито цел, време и място на реализиране и желани резултати
бяха представени от младежите и подкрепени с финансиране по време на Обществения дарителски кръг. Това бяха Проект
“Градски легенди” наНеформална младежка група, Проект “Младежка приемна” наОбщински младежки съвет, Проект
“Танцов спектакъл – Нов Свят” наГрупа Switch и Проект “Здрави, силни и активни днес” на Неформална младежка група към
Спортен клуб “Сенкей”.
Младежките проекти бяха подкрепени от г-н Иво Савов - Председател на Общински съвет, г-н Петър Първанов - Общински
съветник, г-жа Румяна Гьорева - Общински съветник, г-жа Цветана Пиралкова- общински съветник, г-н Калоян Велинов Ардес БГ - Информационни технологии, клон Перник, г-н Иво Чифлички - Rooster Advertising, г-жа Моника Писанкънева Фондация “Работилница за граждански инициативи”, г-жа Марияна Евтимова - юрист и г-жа Екатерина Велева Председател на Фондация “П.У.Л.С.”.
В рамките на “Младежка банка”през месец октовмри 2016 г. се проведе събитието “Чай с две лъжици подкрепа (за
младежки идеи)”. Жителите на гр. Перник имаха възможност да споделят идеи за позитивна промяна на нашия град, как това
може да се случи, пиейки топла напитка (безплатно).
На 12.11.2016 г. екипът на “Младежка банка” проведе обучение "Лаборатория за идеи" и заедно ще начертаем пътя! По
време на събитието младежи от гр. Перник бяха обучени как да организират и реализират свои идеи, каузи и инициативи.
През периода 14-16.12.2016 г. екипът на “Младежка банка” проведе коледни работилнички за изработка на коледни
подаръци в зала “Панорама” към Община Перник.
Коледните работилнички се проведоха с цел финансиране на нови четири идеи на пернишки младежи, избрани да бъдат
финансирани през 2017 г.:
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“Ловци на мигове” – проект на неформална младежка група, с ръководител Емма Динева. Проектът е насочен към
откриване и развиване на потенциала на младите хора в Перник в сферата на фотографията и себеизразяването чрез
обектива.
“Клуб за ООН” – проект на клуба за ООН, към ГПЧЕ “Симеон Радев”, с ръководител Симеон Игнатов. Проектът е насочен
към развиване на отношенията на младежите към обществено значими теми, чрез целите за устойчиво развитие.
Танцов спектакъл “Когато приказката оживее” – проект на хип-хоп група Switch, с ръководител Елизабет Еманоилова.
Проекта има за цел да върне човешката комуникация между хората, чрез приказките и тяхната скрита сила.
“Младежки сайт за информация и творчество” – проект на Клуб по Журналистика, с ръководител Деница Събева.
Проекта има за цел да даде онлайн пространство за изява на талантите на пернишката младеж.

Подобряване на устойчивостта на националната програма по туберкулоза
От 2016 г. екипът на Фондация “П.У.Л.С.” осъществава дейности по програма “Подобряване на устойчивостта на
националната програма по туберкулоза", които включват директна подкрепа на уязвими групи за намаляване
разпространението на туберкулоза сред ромска общност.
През 2016 г. екипът, работещ на терен, успя да достигне до голяма част от малцинствените групи в градовете Перник,
Радомир, Брезник и Трън. Това се случи и благодарение на раздаването на дарени на организацията дрехи и чрез работата ни
по проекта “Неделна раничка”, чрез който раздавахме хранителни продукти на социално бедни семейства с деца в ученическа
възраст с цел превенция на отпадане на учениците от училище.
През май 2016 г.представители на Фондация “П.У.Л.С.” взеха участие в тренинг за работа по програмата, който се осъществи
в с. Лозен. В събитието също участие взеха и специалисти от Звено МиО, представители на болнични заведения и
неправителствени организации, които реализират или тепърва започват да реализират дейности по програмата. Събитието бе
проведено под формата на интерактивен тренинг с възможност за дискусии, лекционна част и обмяна на опит. Тренингът се
проведе в рамките на два пълни дни. Бяха дадени общи понятия и насоки за работещите организации.
Ромските организации с по-дълъг стаж вземаха активно участие в обучението. Те споделяха свои успешни практики и
срещнати трудности. Една от най-често споменаваните трудности бе фактът, че клиентите на програмата доста често са без
здравни осигуровки, което се явява проблем в работата им.
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Програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН сред венозно употребяващи наркотици (Компонент 4)
С края на календарната 2015г., финансирането на прорамата приключи, а нови възможности за финансова устойчивост на
работата на неправителствените организации в областта на превенцията на ХИВ, не бяха открити от страна на държавата.
Въпреки липсата на финансиране на програмата, екипът на Фондация “П.У.Л.С.” продължава да консултира и да раздава
консумативи на целевата група.
На 01.12.2016 г. проведохме Пресконференция по повод отбелязване на Световен ден за борба със СПИН. Водеща тема на
пресконференцията бе именно липсата на финансиране на програмата и алармиране на обществото за опастността от бързо
разпространение на ХИВ/СПИН поради липса на превантивни програми, насочени към неговото ограничаване.
По данни на “Националната програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН” към Министерството на здравеопазването от
началото на годината до 5 август 2016 г. са открити нови 116 ХИВ–серопозитивни лица, с което носителите на ХИВ в страната
са официално 2 383 лица, но реалният брой на заразените е около четири пъти по-голям.
Благодарение на работата на екипа на Фондация “П.У.Л.С.” по Програми “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, гр. Перник
бе един от градовете с най-ниско разпространение на ХИВ.

Програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН сред младите хора (Компонент 7)
Тази програма продължава да се осъществява благодарение на Общински бюджет за подкрепа на младежки организации,
които са част от Консултативен съвет за младежка политика (КСМП) към Кмета на Община Перник и проект “РАНО МИ Е!” на
Български фонд за жените - “Младежки клубове по равнопоставеност: Сексуално образование на младите хора в борба с
ранните бракове, джендър стереотипите и насилието”, с подкрепата на Telus International, за 2016 г. октомври-декември 2016
г.
През 2016 г. доброволците от Mладежки клуб “П.У.М.А.С.” към Фондация “П.У.Л.С.” проведоха редица кампании в
партньорство с организациите от Консултативен съвет за младежка политика /КСМП/ към Кмета на Община Перник, БМЧК и
РЗИ, Перник с цел информираност на общността във връзка с превенция на ХИВ/СПИН.
През периода 09-12.02.2016 г. се осъществи Антиспин kампания случай Деня на влюбените, гр. Перник. Посланието на
кампанията бе “ХИВ не се предава от прегръдка и целувка. Предава се от невежество!”. Кампанията бе на РЗИ в партньорство
с Фондация “П.У.Л.С.”, Общински младежки съвет – Перник и училища от региона.
В дните на отворените врати в сградата на РЗИ бе обособен информационен кът с възможност за анонимно и безплатно
консултиране и изследване на гражданите. На 11 февруари екип на РЗИ проведе изследване на терен в Гимназията с
преподаване на чужди езици “Симеон Радев”, а на 12 февруари – в Природоматематическа гимназия, като доброволци на
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Фондация “П.У.Л.С.” и представители на Общински младежки съвет имаха за задача да консултират, мотивират и насочват
желаещи. В периода на кампанията се проведоха още здравно-образователни лекции с ученици и се
разпространиха информационни материали и презервативи на обществени места и в училищата.
На 31.10.2016 г. бе проведена информационна Хелоуин кампания на младежки клуб “П.У.М.А.С.” на тема “Предпазаване
от полово-предавани болести и контрацепции”. Тема на кампанията бе “Сексуално предавани инфекции и контрацепции”. На
площада на гр. Перник младежите раздаваха здравно- информационни материали и презервативи на гражданите като ги
информираха за начините за предпазване от сексуално-предавани болести и нежелана бременност.
През периода 22-25.11.2016 г. по повод на Европейската седмица за изследване за ХИВ и вирусен хепатит младежите от
клуб "П.У.М.А.С." и партньорите от РЗИ проведоха антиспин турне и предоставиха възможност на всеки ученик над 16 години
от ГПЧЕ Симеон Радев - Перник, ПГТС "Арх. Йордан Миланов" и Професионална гимназия по икономика да изследва своя ХИВ
статус.
От 30.11.2016 г.до 01.12.2016 г. се проведе информационна антиспин кампания във фоайето на Община Перник, където
посетителите имаха възможност да получат информационни материали, презервативи и информация за това къде и кога
може да се изследват безплатно за ХИВ.
Младежите от Младежки клуб “П.УМ.А.С.” раздаваха презервативи и здравно-образователни материали в автобуси и
пътниците бяха информирани относно проблема СПИН, актуалното състояние за България. и къде могат да изследват своя
ХИВ статус, както и имаха възможност да покажат своята позиция като представители на едно активно гражданско общество.
На 16 и 18.11.2016 г. доброволците от Младежки клуб “П.У.М.А.С.”и техните водещи взеха участие в кампания “Рано ми е”
Инициативата се осъществява по проект на Български фонд за жените с партньорството на младежките клубове към
организациите Фондация “П.У.Л.С”, “Голям брат, голяма сестра - България”, сдружение “ГЛОУ”, читалище “Умение 2003”,
спортен клуб “Изида-Свиленград” и “Екомисия 21 век”. Националната кампания “Рано ми е” е насочена към превенция на
ранните бракове и ранното отпадане от училище, за преодоляване на стереотипите и насилието, основани на пола и за
въвеждане на здравно и сексуално образование в учебната програма.
Доброволците на Младежки клуб “П.У.М.А.С.” към Фондация “П.У.Л.С”, гр. Перник стартираха дейности в края на месец
октомври с информационна кампания и продължават с инициативите, които включват дискусии, семинари за обучители на
връстници, които чрез интерактивни методи да провокират младите хора да научат повече по темите контрацепция и
сексуално предавани инфекции. На 16 ноември младежите посетиха три училища в гр. Перник/ГПЧЕ Симеон Радев Перник, ПМГ Христо Смирненски – гр. Перник, ПГИ, за да запознаят младите хора с проблемите на рисковите сексуални
контакти и инициираха дискусия сред тях на тема “Необходимо ли е сексуалното образование в училище”. Инициативите им
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включиха още информационна кампания в централната градска част, семинар #ЗаНасиСекса, посещение на Регионална
здравна инспекция - гр. Перник и заснемане на промоционално видео “Рано ми е!”.
През периода 14-15.04.2016 г. младежите от клуб “П.У.М.А.С.” осъществиха работно посещение на партньорска
организация “Социални и здравни алтернативи”, гр. Плевен. В работното посещение взеха участие над 15 души - доброволци,
психолози и сътрудници на терен.
Работната среща се проведе под формата на дискусия, където организациите имаха възможност да представят своя опит и
реализираните до момента дейности, както и трудностите и добрите практики. По време на самата презентация участниците
имаха възможност да задават въпроси и дискутират споделената информация.
Макар и не заложено в програмата доброволците от гр. Перник имаха възможност да посетят и Превантивноинформационния център в гр. Плевен, където под формата на отворена дискусия те се запознаха с работата на центъра.
Срещата провокира много въпроси и размисли относно работата на
институцията, както и съществуващата такава в гр. Перник.
Водещите теми по време на работната среща бяха работата на
младежки клуб “П.У.М.А.С.” и създаването и функционирането на
клуб от доброволци в гр. Плевен, който да бъде по модел на
“П.У.М.А.С.”. Партниращите организации, участници в проекта бяха
представени от техните водещи на екипи.
Доброволците от клуб “П.У.М.А.С.” заеха основна роля в
представянето на реализираните от тях дейности, добри практики,
срещнатите препятствия в работата, както и начини по които са ги
преодоляли. Доброволците на Фондация “Социални и здравни
алтернативи” проявиха видим интерес към разказаното и се
включваха с въпроси. От своя страна те разказаха за реализираните
към момента дейности, както и на какъв принцип са работили към
този момент. След това фокусът на работната среща попадна върху
идеята за прилагане на работещите методи в екипа от обучители на връстници в гр. Плевен.
През месец ноевмри 2016 г. доброволците от младежки клуб “П.У.М.А.С.” към Фондация “П.У.Л.С.” участваха в няколко
обучения. Първото бе осъществено от водещите на клуба им и бе насочено към придобиване на знания за предпазване от
сексуално предавани болести и контрацепции. Към младежки клуб “П.У.М.А.С.” се присъединиха трима нови доброволци.
Второто обучение се проведе в с. Рударци- темите бяха свързани с основни знания за ХИВ/СПИН, сексуално предавани
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инфекции, контрацепция и работа на терен (Outreach work). Основната цел на форума бе подобряване капацитета на работа
на доброволците, внасяне на актуална информация по темите на обучението, развиване на комуникативните и
организационните им умения. За идентифициране на рисковите нагласи сред младежите и планиране на стратегия за работа
в посока намаляване на необезопасените сексуални контакти сред младите хора на територията на община Перник са другата
част от темите, които бяха дискутирани.
Обучението се финансира от Община Перник и е част от общинския годишен план за младежта 2016 г.
На 18.12.2016 г. младежите от клуб “П.У.М.А.С.” съвместно с “Да бъдем приятели” и представители на Фондация “П.У.Л.С.”
взеха участие в Коледна изложба на Младежките делегати на дружеството на ООН в България за представяне на 17-те цели
за устойчиво развитие за 2017 г.Участието в изложбата предостави възможност на доброволците от младежките клубове да
представят работата си пред различни посетители. Организацията се включи в цел №3 на ООН- Добро здраве.

Партньори от страната и чужбина
През 2016, в процеса на разработване на общи проекти и инициативи, Фондация П.У.Л.С. създаде ефективни нови
партньорства и затвърди старите със следните организации от България и Европа:
 Организациите, членове на Алианс за защита от насилие, основано на пола,
 Национална мрежа за децата
 Консултативен съвет за младежка политика към Община
Перник
 Сдружение “Знание, успех, промяна” - гр. Дупница
 Сдружение “Ларго”
 ОСО Гоце Делчев
 ИСДП
 НАПГ
 Фондация Асоциация Анимус
 Фондация За Нашите Деца
 Център за приобщаващо образование
 Български Червен кръст
 Българска хранителна банка
 Национална комисия за борба с трафик на хора
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Международна организация по миграция
Кампания А21
Райфайзен Банк
Фондация “Джендър, Образование, Информация, Технологии” - гр. София
GIZ, Германия
BAG Forsa, Berlin Germany
FIM e.V., Frankfurt, Germany
ARSIS – Association for the Social Support of Youth, Greece
Defence for Children, International
National Center for Equal Opportunities, Bratislava, Slovakia
SKP Centrum, Pardubice, Check Republic
Atena Delphi Association, Romania
Univeristy of Bedfordshire, Luton, UK
University of Tartu, Estonia
Barnardo's/ SECOS, Hungary
Stichting Alexander, UN
Terre des hommes Foundation Lausanne- Romania
Terre des hommes Foundation 'Lausanne'- Hungary
И много други...

Благодарим на всички наши партньори.
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