
 

  

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2017 

Фондация “П.У.Л.С.” 

 



  
Годишен отчет 2017 

 

Страница 1 от 22 
 

Съдържание 
Благодарности ..................................................................................................................................... 3 

Фондация “П.У.Л.С.” – партньорства по проекти ............................................................................. 3 

Факти .................................................................................................................................................... 4 

Основни програми .............................................................................................................................. 4 

Кризисен център за лица и деца, пострадали от домашно насилие, трафик или друга форма на 

експлоатация ............................................................................................................................................... 5 

Събития, в които са участвали клиенти на Кризисния център: ....................................................... 6 

Организации, подпомагащи дейността на Кризисния център ........................................................ 6 

Оптимизиране на Програмите за рехабилитация на деца и техните семейства .......................... 7 

Национална мрежа за децата ............................................................................................................ 9 

Поглед върху няколко събития, осъществени от екипа на Фондация “П.У.Л.С.” като Регионален 

координатор на НМД .................................................................................................................................. 9 

Обучителни, превантивни програми и младежки дейности ........................................................ 10 

LEAP - не просто разговори за участие, а истинско участие .......................................................... 12 

Други събития, проведени по проект LEAP през 2017 г. ................................................................ 13 

ПРОЕКТ CHAPTER „Да отворим нова страница в разбирането за телесно наказание в България“

 .................................................................................................................................................................... 14 

Проект „Заедно можем повече – трудовата реализация, път към независим живот!” ............. 16 

„Младежка банка“-Перник .............................................................................................................. 16 

Проект ELFO ........................................................................................................................................ 17 

Други младежки инициативи ........................................................................................................... 18 

Програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН сред младите хора (Компонент 7) ................ 18 

Програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН сред венозно употребяващи наркотици 

(Компонент 4) ............................................................................................................................................ 19 

Събития през 2017 г. ......................................................................................................................... 19 

Подобряване на устойчивостта на националната програма по туберкулоза .............................. 19 

Партньори от страната и чужбина ................................................................................................... 20 

Годишен финансов отчет на Фондация „П.У.Л.С.“ 2017 ................................................................ 22 

 

 

  



  
Годишен отчет 2017 

 

Страница 2 от 22 
 

МИСИЯ 

Чрез развиване на   емоционалния  и психичен потенциал  на хората да създадем  условия за 

изграждане на хармонични отношения между тях, основани  на равнопоставеност, разбирателство 

и толерантност, водещи до успешна интеграция  и реализация в социума. 

 

ВИЗИЯ 

Активиране на промяна в българското семейство и общество в посока равноправие, 

разбирателство и хуманност. 

 

 
  



  
Годишен отчет 2017 

 

Страница 3 от 22 
 

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 2017 г.;  

5. “Заедно можем повече - трудова реализация, път към независим живот”, финансиран от 

Фондация BCause, продължителност декември 2016 - май 2017 г.;  

6. Младежка банка, Перник, финансирана от ФРГИ, продължителност, 01/04/2015-31/03/2016, 

нов договор от 01/07/2016 до 01/07/2017 г;  

7. 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.;  

8. “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.    

9. Програма за универсална превенция на насилието над деца в Югозападна България –  

"Променяйки себе си, даваме бъдеще на нашите деца!" Запазване правата на децата за достоен 

живот като възрастни!, финансиран от Фондация ОАК. Продължителност – април 2017-април 2020 

10. Църквата на Исус Христос на Светиите от последните дни – Хуманитарна служа на 

доброволеца, България, Мисия София, чрез Старейшина Хенсън и сестра Хенсън предостави 

безвъзмезно средства за обновяване на леговата и материалната база в «Кризисен център за 

лица, претърпели насилие или жертви на трафик 

 

И още….. 

 

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”;  

2. Житейски умения, 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.  
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3. 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;  

4. 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.;  

5. Европейска кампания Step Up на WAVE, координатор за България-Фондация „П.У.Л.С.“, 

май-декември 2017   

 

Факти  
Вече деветнадесет 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 2017 г. Фондация „П.У.Л.С.“ стана координатор за България на инициативи на WAVE 

/Women Against Violence Europe/ в партньорство с фондация „Български център за джендър 

изследвания” - София и Хасково. WAVE е европейска мрежа от неправителствени организации, 

работещи в областта на борбата с насилието срещу жени и деца. Мрежата на WAVE има за цел да 

насърчава и укрепва правата на жените и децата и  да установи равенство между половете чрез 

премахване на всички форми на насилие срещу жените.  

В качеството си на национален координатор на WAVE със съдействието на всички членове на 

Алианс за защита от насилие, основано на пола/АЗНОП/, проведохме множество инициативи, 

фокусирайки се върху две основни цели:  

- изграждане на повече Кризисни центрове за пострадали от насилие в България, тъй като 

към момента те са крайно недостатъчно; 

- незабавно ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за  борба с насилието над 

жени и домашното насилие, която задължава държавите да въведат редица наказателно-правни 

и социални методи за превенция и борба с насилието, основано на пола. Конвенцията беше 

подписана от България през 2016 г., но не и ратифицирана, поради което все още не е влязла в 

сила. Тази Конвенция е ратифицирана вече от 22 държави в Европа. 

 

Основни програми 
През 2017 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, 
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пострадали от насилие, да установи добри практики в областта на case-management (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 се изразяват в 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.  

 

Кризисен център за лица и деца, пострадали от домашно насилие, трафик 
или друга форма на експлоатация 
 

 
Общ брой клиенти, ползвали  услугата  Кризисен център през 2017 г.: 45 

 

 

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. 

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 
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държавно делегирана дейност - социална услуга в общността; останалите 4 се финансират със 

средства по проекти).  

Освен психологически консултации клиентите на Кризисния център участват всяка седмица в 

интерактивни групи, които им дават възможност да изследват своите взаимоотношения и да 

говорят по-лесно за насилието и неговите прояви. Чрез 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. Също така клиентите участват в трудотерапия  с 

цел изграждане на умения за преодоляване на трудности, придобиване на трудови навици,  

интегриране в обществото, като се използват оптимално наличните им възможности с акцент върху 

социалното възстановяване. По време на престоя си клиентите имат възможност да ползват и 

услугите на социален работник при осъществяването на връзка с други институции, както и на 

юрист, който да ги консултира за възможните правни действия, които могат предприемат 

. 

Събития, в които са участвали клиенти на Кризисния център: 
През месец септември 2017 г. настанените в Кризисния център жени имаха възможност да 

участват в обучение, благодарение на което придобиха умения за търсене на работа, 

разграничаване на реалната от фалшивата обява за работа, договорни отношения при наемане на 

квартира и т.н.. Обучението бе проведено от нашите колеги от Фондация Джендър проект в 

България. 

 

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 през последните години 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.   

Благодарни сме на всички наши партньори и приятели, които подкрепят нашата кауза. Бихме 

искали да отправим специалните си благодарности към д-р Елза Драгомирова, директор на 

Областна дирекция по безопасност на храните – Перник. Благодарение на нейната подкрепа и 

разбиране от страна на местни производители настанените клиенти в центъра веднъж седмично 

получават прясно месо и колбаси. Сърдечни благодарности от името на екипа и клиентите на 
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Фондация „П.У.Л.С." отправяме към фирмите Колбасо , САМИ-М, Прим, Рибен магазин Люсия-Д и 

Вланел.  

Изключителни благодарности и на Женските организации на ПП ГЕРБ в Перник и Трън, които 

през лятото на 2017 г. дариха десетки чували със запазени дамски и детски дрехи, обувки и много 

играчки за нуждите на настанените в Кризисния център към Фондация „П.У.Л.С.“. 

Много сме радостни, че все по-млади хора с готовност подкрепят благородни каузи. Такъв 

пример са прекрасните младежи от танцова група Switch, които в края на миналата 

година  организираха приказен благотворителен концерт, изпълнен с много танци, песни и 

вдъхновение. Събраните средства от събитието момичетата и момчетата дариха на детски 

центрове от град Перник. Сред дарените беше и Кризисния център на Фондация "П.У.Л.С.".Волята 

на младите дарители беше събраните средства да се използват за създаване на позитивни емоции 

и спомени на настанените деца в центъра на организацията. Тази тяхна воля се превърна в едно 

кино приключение, в което малчуганите имаха възможност да се насладят на 3D анимация в 

киното и едно приключение в зоопарка. Децата имаха възможност да се срещнат с познати и 

непознати видове, да приключенстват в приказни паркове и да хапнат вкусни неща.  

Благодарение на добротата на много хора в 

навечерието на коледните и новогодишни празници 

в Rainbow Bowling Center имаше истински коледен 

празник за настанените в Кризисния център деца. 

Изказваме нашите най-искрени благодарности към 

дарителите, които помогнаха този празник да се 

случи. Благодарим на Обединена българска банка за 

възможността да направим този голям коледен 

празник. Мисията на Дядо Коледа беше подкрепена още от "Приятели 2006" и дарители по 

инициативата "Звездичка", ЕТ Здравко Георгиев - фирма Перун, Фирма Васикидс - магазин за 

детски дрехи с управител Йоана Асенова, Кампания А21, Зайо Байо - фирма Сани Конс и тяхната 

дъщеря. 

През 2017 г. Кризисният център към Фондация „П.У.Л.С.“ бе подкрепен и от Църквата на Исус 

Христос на Светиите от последните дни – Хуманитарна служа на доброволеца, България, Мисия 

София. Благодарение на предоставените безвъзмездно средства, леговата и матрериалната база в 

Кризисния център бе реновирана. 

 

Оптимизиране на Програмите за рехабилитация на деца и техните 
семейства 

 

Общия брой клиенти  за януари-декември 2017: 245 
Потърсилите помощ при нас са разпределени по следния начин:  
жени: 150 
мъже:35 
деца: 60 
Проведените консултации са: 4 073 

https://www.facebook.com/KolbasoBG/?fref=mentions
https://www.facebook.com/SAMI.M.Ltd/?fref=mentions
https://www.facebook.com/switch.dance.academy/?fref=mentions
https://www.facebook.com/RainbowBowlingCenter/?fref=mentions
https://www.facebook.com/UnitedBulgarianBank/?fref=mentions
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Новата 2017 г. стартира с посещение от екипа на Фондация „П.У.Л.С.” на представители на 

водещи институции и организации в област Перник, които не успяха да присъстват на Кръгла маса, 

проведена в края на 2016 г. Целта на посещенията бе запознаване с изготвения от Фондация 

„П.У.Л.С. регионален координационен механизъм за работа при случаи на домашно насилие и 

подписване на споразумение за съвместно сътрудничество. Този механизъм ще допринесе за 

оказване на съгласувана и координирана подкрепа и помощ на лица, преживели насилие. 

В ролята си на национален координатор на кампаниите на  WAVE през изминалата година 

организирахме конкурс за най-добър мем на тема „Не на насилието”. Конкурсът се проведе в цяла 

Европа с цел да се повиши чувствителността на младите хора по темата, свързана с домашното 

насилие и неговото ограничаване и предотвратяване. Информацията за конкурса бе 

разпространена в социалните мрежи и различни интернет портали. За наша всеобща изненада, 

младите хора в България, до които достигнахме, не проявиха желание да участват в състезанието, 

въпреки атрактивните награди. Този резултат ние отдадохме на факта, че  темата за насилието е 

много трудна за обсъждане от младите хора, тъй като много от тях са преживели насилие под 

някаква форма и е по-лесно да го отхвърлят. Също така според младите хора смисълът на 

мемовете е да критикуват и да осмиват нещо и за тях е много трудно да ги използват с морална 

цел. 

Положителният резултат от тази инициатива в България беше, че въпреки нежеланието за 

участие, ние достигнахме до много млади хора и ако сме успели да повлияем на някои от тях да 

бъдат по-разумни и критични по отношение на негативното влияние на насилието, това пак е 

някакъв вид успех. 

Като координатор на WAVE за България участвахме и с редица инициативи на 21 септември- 

Международен ден на мира. Срещнахме се с нашите партньори от Националната мрежа за деца 

за планиране на национална пресконференция по проблема с насилието. Също така посетихме 

няколко училища в град Перник с цел да информираме учениците и ръководството на училищата 

за европейската кампания срещу насилието. 

И през 2017 г. екипът ни взе участие в 16-те Световни дни 

срещу насилието над жени, които се отбелязват от 25 ноември до 

10 декември всяка година.Тазгодишната тема на кампанията бе 

„Да не оставим никого без подкрепа и грижа: Да сложим край на 

насилието срещу жените и момичетата!“  

В рамките на кампанията съвместно с Фондация „Асоциация 

Анимус”  проведохме семинар „Координационен механизъм за 

помощ и подкрепа на пострадали от домашно насилие“ – път към 

дългосрочното прекратяване на домашното насилие. Събитието бе част от националната 

инициатива за популяризиране и подобряване на проекта на Координационен механизъм за 

помощ и подкрепа на пострадали от домашно насилие  и бе с подкрепата на г-жа Мария Габриел 

– еврокомисар, зам.-председател на Групата на ЕНП в Европейския парламент и ръководител на 

българската делегация в Групата на ЕНП.  Домакин на събитието бе областният управител на 

област Перник г-жа Ирена Соколова. По време на семинара бяха представени практики във 



  
Годишен отчет 2017 

 

Страница 9 от 22 
 

взаимодействието между институции и мултидисциплинарната работа при случаи на домашно 

насилие. 

През месец ноември 2017 г. със съдействието на институцията на Омбудсмана на Република 

България и Национална мрежа за децата инициирахме национална кръгла маса на на тема 

„Предизвикателства и препоръки пред гарантиране правата на децата, пострадали от насилие“. 

Събитието бе провокирано от пореден случай на бездействие и неадекватна реакция от страна на 

институции на местно ниво по случай на 11-годишна жертва на сексуално насилие. 

 

Национална мрежа за децата 
Регионален Координатор и през 2017 г.  

Фондация “П.У.Л.С.” участва в тази мрежа заедно с над 140 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 2017 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 

През месец януари 2017 Юлия Андонова, представител на Фондация „П.У.Л.С.“ и Регионален 

координатор на Национална мрежа за децата, проведе обучение на 60 учители в гр. Велико 

Търново като част от проект „Училището като център на общността”. 

Събитието събра представители на 20 училища от цялата страна и активни неправителствени 

организации в сферата на образованието. Проектът „Училището като център на общността” е 

насочен към развиването на училището като общност и превръщането му в отворен и 

многофункционален център, който създава, поддържа и свързва общността от ученици, учители, 

родители и други участници в обществения живот на дадено населено място.  

 През месец април 2017 г. взехме участие в регионална среща в гр. Благоевград за обмен на 

опит в областта на детските политики. Срещата бе проведена от Българско училище за политика 

„Димитър Паница” със съдействието на Фондация „П.У.Л.С.”.  

Целта на срещата бе да се установят контакти и да се обмени опит между ключови участници 

при формирането и прилагането на детски политики в Югозападния регион в България. 

Представен бе анализ за актуалното състояние на детските политики, проблемите, които 

съществуват, както и развитието на добри практики в региона. Присъстваха представители на 

местните власти, на неправителствени организации, училища и др. По време на срещата се работи 

за създаването на мрежа от хора на лидерски позиции в законодателната, изпълнителната и 

местната власт и неправителствения сектор, които да работят целенасочено за осъществяването 

на ефективни детски политики.  

Регионалната среща за обмен на опит се осъществи  в рамките на проекта „Гласът на 

българските деца”, който се реализира от Българското училище за политика “Димитър Паница” 
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с експертното съдействие на Националната мрежа за децата. Проектът е създаден, за да засили 

процеса на формулиране и прилагане на адекватни детски политики и да подпомогне 

въвеждането на добри практики за разрешаване на актуални проблеми. Проектът “Гласът на 

българските деца” се осъществява благодарение на финансовата подкрепа от Фондация “Оук”.  

На 18 май 2017 г. екипът ни взе участие в националното представяне на „БЕЛЕЖНИК 2017: 

Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата?“  

Той се представи едновременно освен в София и в още 8 града в България. В изготвянето му 

участваха над 25 експерти в ролята на автори и 6 изтъкнати външни специалисти, които направиха 

преглед на ангажиментите и поставиха оценки на институциите. Както всяка година при 

разработването на текстовете бе потърсена и гледната точка на институциите, на всички 144 

организации, членове на Национална мрежа за децата и на външни за Мрежата експерти, за да 

може постиженията и предизвикателствата да бъдат оценени по възможно най-обективния начин. 

Традиционно в „Бележник 2017“ се прави преглед и оценка на ангажиментите на институциите в 

пет основни области – „Общи принципи по Конвенцията на ООН за правата на детето“, „Семейна 

среда и алтернативни грижи“, „Здравеопазване“, „Образование“ и „Правосъдие“. Тази година 

средната оценка на иституциите в тези области е 3.20. 

В гр. Кюстендил събитието бе организирано от „Фондация „П.У.Л.С.”в ролята си на 

координатор на Национална мрежа за децата за Югозападен регион. Домакин на представянето 

бе Сдружение „ЛАРГО“ - член на Националната мрежа за децата.  

 

Обучителни, превантивни програми и младежки дейности  
Програма за универсална превенция на насилието над деца в 

Югозападна България –  

"Променяйки себе си, даваме бъдеще на нашите деца!"  

Запазване правата на децата за достоен живот като възрастни! 

С реализирането на този проект си поставихме за цел  създаването на предпоставка, 

благодарение на която всички форми на сексуално насилие и експлоатация на деца да бъдат 

превантирани, интервенирани и на практика - елиминирани. Базирано на добрите практики в 

България и Англия целяхме да създадем, адаптираме и приложим превантивен подход към 

сексуалната злоупотреба на деца в Югозападна България.  

Екипът ни си постави за задача чрез различни комплексни активности да се пилотира  

всеобхватна програма за грижа в посока признаване и овластяване на децата, родителите и 

властите, за да се прекрати позицията на инертно следване на модела на насилие.  

През първата година от работата по проекта започна планирането и подготовката за 

прилагане на модела на LFF за елиминиране на сексуалната злоупотреба с деца в Югозападен 

регион -  ECSA.  Бяха проведени предварителни срещи с представители на институции от региона с 

цел проучване на акуталната ситуация и подготовка за работа в мрежа на регионално ниво. 

Осъществени бяха кръгли маси с представители  на ключови институции на местно и национално 

ниво с цел поставяне на предизвикателствата и необходимостта от съвместни действия за защита 

на децата, пострадали от сексуално насилие. Целта на тези кръгли маси беше да установим какви 
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са базовите нужди на специалистите от институциите в региона, за да може в следващите срещи и 

обучения да се отговори по най-добрия начин на нуждите с помощта на инструментариума от LFF.  

Превантивната ни работа се основава на дълбокото разбиране и вяра, че всеки човек крие в 

себе си неограничен потенциал и заедно можем да спрем цикъла на насилие, а не инертно 

следване на модела на насилие. Уверени сме, че ако децата, родителите и специалистите са 

чувствителни и разговарят помежду си, ще съумеем да противодействаме на явлението сексуално 

насилие над деца, а на децата, които се нуждаят от подкрепа ще можем да окажем адекватна и 

подходяща такава.  

През първата година от проекта над 400 деца от училища, над 100 деца от детски градини, 

родители и бъдещи родители от Перник, Дупница и Благоевград участваха в програмата „Моето 

лично тяло“. Проведени бяха сензитивиращи двучасови и двудневни обучения за деца. По време 

на обученията с деца и родители акценитраме върху принципа на позитивно родителстване и 

позитивиране на фигурите и на двамата родители – майка и баща.  

Екипът ни споделя необходимостта от активно включване на бащите в живота на децата и 

позитивиране на образа на бащата. Организацията ни се включи в кампанията, посветена на Деня 

на розовата фланелка, която тази година беше посветена за разговори между бащите и децата.  

Програмата „Моето лично тяло“ е създадена с подкрепата на Фондация ОАК, а в настоящия 

проект ще бъде подобрена и оценена с подкрепата на партньорите ни от LFF. Целта ни е в края на 

проекта да имаме една добре работеща и изпитана програма за цялостна превенция и работа със 

сексуално насилие в региона. Дейностите по превенция се осъществяват в партньорство на 

специалистите от Сдружение „Знание, успех, промяна“.  

Работата по програмата срещна широка подкрепа от институциите на местно ниво - 

Регионално управление на образованието /РУО/ Перник и общините в Дупница и Благоевград. 

Екипът на проекта проведе серия от работни срещи със специалисти от институциите, както и с 

родители, които получиха повече информация за програмата и различните възможности за 

сензитивиране, които са включени в нея.  

Паралелно с обучението на децата и родителите проведохме и сензитивиращи събития – 

обучения, работни срещи и тренинги с над 100 специалисти от региона. Поставихме във фокус 

правата на децата, пострадали от сексуално насилие и нуждата от координирана, адекватна и 

правилна подкрепа за децата.  

Превантивните и обучителни дейности на Фондация „П.У.Л.С.“ се ползват с голямо доверие от 

страна на училищата и детските градини от региона. След проведените първоначални обучения в 

детските градини и училища постъпиха заявки за включване на нови учебни институции в 

работата по проекта.  

Специално внимание в нашата работа по превенция отделяме на специалистите – психолози, 

социални работници, лекари, учители, педагогически съветници, служители на ОД на МВР и др. 

През първата година от проекта достигнахме до над 60 специалиста в специални обучения и 

сензитивиращи тренинги. Специалистите са отворени по време на обученията за съвместна работа 

и подкрепа за децата, засегнати от сексуално насилие. 
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Друга много важна част от нашата работа е работата с доброволците от младежките клубове 

в Перник, Дупница и Кюстендил. Поколения наред младежи и девойки се обучават в нетърпимост 

към насилието, равнопоставеност и умения за подкрепа на връстници.   

 

LEAP - не просто разговори за участие, а истинско участие 
„Скок За Младежко Участие“ 

На 20 ноември 1959 г. на 14-ата сесия на Общото събрание на ООН е приета Декларация за 

правата на детето. На 20 ноември 1989 г. Общото събрание на ООН приема Конвенцията за 

правата на детето, подписана от лидерите на 54 държави.  

20 ноември-тази дата не е просто един ден, а Конвенцията не е просто един документ. Това е 

денят, в който светът е направил своето обещание към децата по света: че ще направи всичко по 

силите и възможностите си да утвърди и засили спазването на правата им. Това обещание не е 

само към някои деца, а към всички и не е предназначено да гарантира някои от правата им, а 

всичките - да живеят и да растат, да учат, да бъдат чути, да достигнат пълния си потенциал на 

развитие, да бъдат защитавани от дискриминация и насилие. 

 Във връзка с 28-годишнината от подписването на 

Конвенцията Фондация „П.У.Л.С.” организира 

празнично събитие.   Акцент в проведеното събитие 

беше правото на участие на децата и младите хора и с 

него официално отбелязахме и финала на вълнуващ 

двугодишен проект LEAP:ЖИТЕЙСКИ 

УМЕНИЯ,ЛИДЕРСТВО, НЕИЗЧЕРПАЕМ ПОТЕНЦИАЛ: 

Подкрепа на деца и млади хора,засегнати от 

сексуално насилие в Европа, чрез укрепване и 

улесняване на практиките на участие, финансиран от Европейската комисия.  Един вълнуващ 

проект, който  цели да насърчи ефективното прилагане на практиката на участие с деца и млади 

хора-едно предизвикателство, с което все повече организации избират да се сблъскат-в това лице 

и Фондация ,,П.У.Л.С.”. LEAP проектът се появи като естествено продължение на дейностите на 

Фондация „П.У.Л.С.” за работа с деца и млади хора, засегнати от сексуално насилие и превенция.      

Проектът се осъществява от 5 международни партньори в Европа и е насочен към укрепването и 

подобряването реакциите спрямо децата, жертви на насилие, основавайки се на подход, който 

поставя детето в центъра и зачита детските права.   

Събитието по повод 28-годишнината от подписването на Конвенцията за правата на детето, се 

проведе  в приказния комплекс „Дворец на културата“, град Перник и събра над 100 младежи, 

родители, професионалисти и представители на ключови институции.  

Специални гости на събитието бяха Ева Жечева, директор на Дирекция „Права на детето“ в 

институцията на Омбудсмана на Република България, представители на Държавна Агенция за 

закрила на детето, Агенция за социално подпомагане, Регионална Дирекция Социално 

подпомагане Перник, Дирекция бюро по труда, Председателя на Общински съвет Перник, 

учители, ученици и много наши приятели и партньори. 
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Събитието се проведе под патронажа на Кмета на Община Перник, Вяра Церовска.   

От институцията на Омбудсмана представиха специален клип за правата на децата и ролята 

на Омбудсмана в тяхната защита.  

По време на събитието бяха представени фото изложба за правото на глас и виждането му от 

млади LEAP фотографи, специален видео клип, който разказва за програмата LLLP, 

доброволчеството и смисъла на участието. 

Тържествено бяха връчени и сертификатите на младежите, които участваха в 

специализираните обучения с фотограф, дизайнер и режисьор. Анонсиран беше и специалният 

сайт с информация за участието.  

Младежите подготвиха специална празнична програма с песни и танци, изпълнени от самите 

тях. Специално участие в програмата взеха младежка група „Андромеда“ и Танцова група Switch.  

Това събитие беше изцяло организирано и направено по дизайн на самите млади хора. С него 

не просто говорихме за участие, а показахме как се прави участието.  

Щастливи сме, че младежите и девойките имаха това пространство за творчество и показаха 

своето виждане за правото им на глас.  

 

Други събития, проведени по проект LEAP през 2017 г. 
През месец февруари 2017 г. взехме участие в работна среща в Букурещ, Румъния.  

По време на събитието бе направена равносметка за постигнатите резултати по проекта по 

отношение на работата с младежи по темата, свързано с разпознаване на сексуалното насилие. 

Обучените младежи работиха с други младежи, използвайки метода „връстници обучават 

връстници” 

В края на месец март ръководителите на Фондация „П.У.Л.С“ Екатерина Велева и Яна 

Кацарова проведоха уебинар „Да говорим на един език за сексуалното насилие и експлоатацията 

на деца“. Уебинарът бе предназначен за специалисти, студенти и професионалисти и имаше за 

цел да се достигне до съгласие по отношение на термините, използвани за сексуално насилие и 

експлоатация на деца, последствия и възможностите за подкрепа.  

Фондация ,,П.У.Л.С” полага системни усилия за упражняване правото на мнение на децата и 

насърчаване и утвърждаване на детското и младежко участие. Тя от години стои зад младежите и 

вярва, че младите хора имат право на мнение и участие по темите, които засягат техния живот. 

Чрез своите младежки клубове ,,Да бъдем приятели” и “ПУМАС”  организацията активно 

насърчава тяхното участие и ги окуражава при упражняването на тяхното  мнение, тъй като вярва, 

че това е процес, в който се учи да формира и да изказва мисли. Ако детето участва във вземането 

на решения по въпроси за своя живот, то ще знае как да прави това много по-добре, когато 

порасне. Включително и защото ще знае, че вземането на решения е последвано от ангажимент и 

отговорност за изпълнението им. 
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ПРОЕКТ CHAPTER „Да отворим нова страница в разбирането за телесно 
наказание в България“ 

Проектът CHAPTER стартира през декември 2016 г. като транснационална инициатива на 4 

европейски държави за намаляване на телесното наказание над деца.  Нагласите в широката 

общественост по отношение на телесното наказание над деца и тяхното страдание все още е 

твърде колеблива и не в интерес защита правата на децата. Проектът постави на дневен ред 

проблема телесно наказание над деца в 4 европейски държави – България, Исландия, Кипър и 

Португалия. 

Първите месеци от проекта започнаха със събиране на националните и международни екипи 

по проекта. Проектът стартира с генералното съобщение до всички заинтересовани страни - „Да 

отворим нова страница в разбирането на проблема за телесно наказание над деца“  

За да имаме актуална и ясна представа за националния контекст на проблема в държавите – 

партньори създадохме микроанализи за актуалното състояние по отношение на телесното 

наказание  в три европейски държави – България, Кипър и Португалия, събрахме и видяхме най-

добрите исландски практики за позитивно родителстване, позитивно преподаване и различни 

видове превенция.  

През февруари по време на първата 

среща „лице в лице” на екипа на проекта в 

Рейкявик, Исландия на екипите от България, 

Португалия и Кипър бяха представени едни 

от най-добрите исландски практики и на нас, 

като екип ни се предостави възможността да 

изберем това, което бихме искали да 

приложим в методиката по проекта.  

Специалистите от България, Исландия, 

Кипър и Португалия обединиха усилия за 

изграждане на цялостен подход за ранно 

идентифициране, превенция и 

рехабилитация на деца, преживели телесно 

наказание.  

В рамките на едногодишната работа по проекта започнахме пренасяне,  адаптиране и 

прилагане  на местно ниво в 4 държави методология за работа с деца в различни възрасти, 

техните родители в насока позитивно и подкрепящо родителстване. 

Екипът по проекта изработи пилотна методика /която в момента е в процес на 

финализиране/  за обучение на всички заинтересовани целеви групи – деца в различна възраст, 

родители, бъдещи родители, различни групи професионалисти. Всяка от партниращите държави 

имаше възможността за адаптация на предложения пилотен вариант от Фондация „ П.У.Л.С.“, с 

цел по- добра инплементация на местно ниво, съобразено с културалните особености и 

професионалния опит на екипите, прилагащи методиката.  
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Друг важен аспект от работата по проекта и създадената методика е директната работа с деца 

на различни възрасти и техните родители, бъдещи родители и професионалисти 

Изключителна важност се обръща на институцията училище и значимостта на партньорството 

с тази институция, като водеща след семейството по отношение на проблема насилие над деца. В 

рамките на изпълнение на проекта беше разработена тридневна обучителна програма за 

педагози, която  от началото на 2018 година се пилотира в България, Кипър и  Португалия.  

Деца, пострадали от някаква форма на телесно наказание в три града на България бяха 

подкрепени от обучени професионалисти от помагащите професии и включени в програми по 

„Водене на случай”, регламентирани от Координационния механизъм към Закона за закрила на 

детето, България.  Специалистите по проекта работят на принципа на мултидисциплинарна работа 

по случаи на деца, която за последната година достигна до 103 деца от градовете Перник, 

Дупница и Благоевград. Проведоха се 62 „конференции по случай”и работни срещи. Екипът ни 

участва на национални работни срещи по случаи на деца с експерти от национално значими 

институции от ранга на  Омбутсмана на България, ДАЗД, която е и основен асоциативен партньор 

по проекта. В края на проекта ще можем да споделим успешни практики за обединяване на 

институции в името защита правата на децата, пострадали от телесно наказание.  

От работата си до тук можем да кажем, че все още в институциите в България липсва единно 

разбиране за най-добрия интерес на детето и ефективна подкрепа. 

Проектът CHAPTER доказа своето 

национално значение в държавите 

партньори. През май 2017 г. в България 

се проведе първата кръгла маса по 

проекта. Събитието се проведе под 

патронажа на Омбудсмана на РБ, г-жа 

Мая Манолова и предизвика сериозен 

национален интерес по темата телесно 

наказание и защита на децата в 

България. В резултат от това първо 

национално събитие в България се 

формира Национална коалиция срещу 

насилието и телесното наказание над деца /съвместна инициатива на Омбудсмана и Фондация 

ПУЛС/. Коалицията от професионалисти обедини усилия в насока изграждане на стратегически 

план и координирани действия в насока работа по проблема телесно наказание над деца. 

В заключение бихме искали да отбележим, че първата година от проекта CHPTER премина 

изключително успешно. В резултат имаме създадена методика, затвърдени национални и 

международни партньорства и взаимодействие.  

Екипът на проекта реализира заложените дейности за първата година в синхрон с очакваният 

финален резултат по проекта, а именно да се създаде всеобхватна програма за грижа в посока на 

признаване и овластяване на децата и техните родители и авторитети за напускане на инертната 

позиция, следваща модела на насилие. 
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Проект „Заедно можем повече – трудовата реализация, път към независим 
живот!” 

От началото на януари до месец май 2017 година в партньорство с ЦПО „Знание”- Перник, 

реализирахме обучителна програма за придобиване на професионална квалификация за успешно 

реализиране на пазара на труда на младежи на възраст между 18-29 години, които са в риск от 

насилие, дискриминация  и попадане в маргинални групи поради нисък социален статус, имат 

ниско/незавършено образование и липса на трудови навици и умения. Програмата се осъществи 

по проект„Заедно можем повече – трудовата реализация, път към независим живот!”, 

финансиран от BCause- „В помощ на благотворителността“. 

В рамките на програмата, четирима младежи успяха да придобият специфични умения за 

работа в различни области. Двама от тях получиха квалификация за офис асистенти, а други 

двама- за готвач и помощник-готвач. Самото обучение се реализира в две части- теоретична и 

практическа част. Двамата офис асистенти имаха възможност да реализират придобитите си 

умения в офис, а готвачът и помощник-готвачът – в ресторант в Перник. През месец април 2017 г., 

успешно завършилите обучителния курс младежи получиха и сертификати. В обучителната 

програма се включиха общо 10 младежи, които получиха психологически консултации и социално 

посредничество във връзка с реализирането им на пазара на труда. Също така те участваха в 

обучителни интерактивни групи, които имаха за цел да овластят младежите. 

 

„Младежка банка“-Перник 
От началото на април 2015 г. Фондация „П.У.Л.С.”,  Перник, реализира модела „Младежка 

банка” на територията на града. 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”. 

На 20.02.2017 г. в рамките на „Младежка банка” екипът на Фондация „П.У.Л.С.” проведе 

Обществен дарителски кръг за втора поредна година.  

Общественият дарителски кръг представлява коктейлна вечер, на която присъстват значими 

преставители на местния бизнес, видни общественици и всички останали заинтересовани среди. 

По време на вечерта бяха представени четири младежки проекта (презентирани от самите 

младежи, които са подали проектите към „Младежка банка”) – тяхната цел, време и място на 

реализиране и желани резултати. Всеки присъстващ на събитието сам решава кой проект да 

подкрепи и каква сума да дари.  

Тази година екипът на Фондация „П.У.Л.С.” избра да финансира следните проекти:  

“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 
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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. Проекът 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. Проектът има за цел да даде 

онлайн пространство за изява на талантите на пернишката младеж. 

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.  

След провеждането на събитието кампанията за набиране на средства продължи като 

младежките представяния бяха записани на видео, което се излъчваше онлайн.  

На 03.06.2017 г. се проведе мини фестивал „Сиви герои”. В рамките на един ден се проведоха 

графити състезания, открита сцена за хип-хоп танци, както и имаше награди за участниците. По 

време на събитието се набраха средства за до-финансиране на проектните предложения 

подадени към Младежка банка.  

Друго важно събитие бе Спортен фестивал, който се проведе на 17.06.2017 г.Инициативата бе 

част от Годишния план на Консултативен съвет за младежка политика /КСМП/,  финансиран от 

Община Перник и се изпълни в партньорство с ОМС. В рамките на един ден бяха проведени 

състезания по футбол и стрийт фитнес, демонстрации и работилници по аеробика и канго джъмпс. 

За по- малките деца  имаше картонен лабиринт за рисуване  и игра.  

 
Проект ELFO  

 Овластяване на настойници, законни 

представители и приемни семейства на деца, лишени 

от родителска грижа срещу насилието чрез правата 

на детето 

Проектът ELFO стартира през месец декември 2016 

година. През първите два месеца от проекта бяха 

направени серия от срещи между екипа на Фондация “П.У.Л.С.”и партньорите от DCI-Италия за 

запознаване с предстоящите активности, които ще се реализират по проекта в България. 

Представени бяха целите, дейностите и задачите, които си поставя проекта. 

През месец януари екипът на проекта участва в първа среща с партньорите в Португалия. 

След проведената среща се изясниха ключовите моменти за работа по проекта и започна 

подготовката и правенето на националната оценка, следвайки изпратените насоки от DCI-Италия. 

След срещата в Португалия бяха проведени експертни срещи за набиране на информация по 

проекта. Проведени бяха 5 срещи с екипа на организацията и още 10 с различни партниращи 

организации и професионалисти, осъществено беше и проучване на съществуващото 
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законодателство и литература в страната. В резултат имаме микроанализ, оценка на ситуацията по 

отношение на настойничеството и приемната грижа в България.  

Анализът е изпратен на Омбудсмана на РБ, НМД и партниращи органицаии и институции от 

страната, за които би бил интересн. Също така е и достъпен на сайта на организацията.  

През юни месец в Италия се проведе обучение за обучители, на което представихме анализа 

и обсъдихме предстоящите обучения по страни. След обучението допълнихме националния 

анализ и започнахме подготовката за семинарите с приемни родители и настойници.  

През 2018 година предстои провеждане на серия от обучения за приемни родители и 

настойници по разработената и адаптирана методика на ЕЛФО.  

 

Други младежки инициативи 
На 16.11.2017г. доброволци на Фондация ,,П.У.Л.С” бяха гости в студиото на NOVA TV-една 

несъмнено вълнуваща за младежите инициатива,организирана специално от екипа на 

телевизията. 

Целта на това посещение бе младежите да се запознаят с телевизията, да видят къде се 

създават новините и как се случва предаването на информация. Доброто интервю е изкуство, 

което трябва да овладее, както от всеки журналист, така и от тези, на които им се налага често да 

застават пред обектива на камерите-като нашите смели доброволци например. Няма по-добър 

учител от практиката и няма нищо по-ценно от опита на професионалистите за това как се 

подхожда към различни типове хора, как се извлича информация и как се прави сполучлив 

материал. За доброволците гостуването бе едно вълнуващо и полезно преживяване, защото от 

една страна, съчета в себе си опита и препоръките на практикуващите тази професия и от друга-

това им даде възможност да се чувстват по-уверени и сигурни следващият път, когато им с наложи 

да говорят пред камерите. Доброволците научиха, че да правиш сполучлив материал всеки ден е 

много трудна задача, но когато искаш нещо много силно, то се получава. 

Фондация ,,П.У.Л.С” изказва специалните си благодарности към целия екип на NOVA TV за 

оказаното партньорство и за огромното гостоприемство, с което прие и запозна нашите 

доброволци с магията и тънкостите на журналистическото изкуство. 

 

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. 

През 2017 г. младежите от клуб „П.У.М.А.С“ към Фондация „П.У.Л.С.“ реализираха множество 

инициативи с цел превенция на ХИВ и други полово-предавани болести сред техните връстници. 

И тази година взехме участие в АнтиСПИН Кампанията, която регулярно се осъществява на 14 

февруари-Ден на влюбените. 

Тазгодишната кампания за 14 февруари доброволците на Фондация „П.У.Л.С.”, БМЧК Перник, 

ОМС съвместно с експерти на РЗИ Перник  реализираха в рамките на два дни - 14 и 15.02.2017 г. 
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На 14.02.2017 г. младежите от клуб „П.У.М.А.С.” към Фондация „П.У.Л.С.” и екип на РЗИ, гр. 

Перник предоставиха възможност на всеки навършил 16 г. ученик в ПГЕМП „Христо Ботев” да 

направи своя бърз и анонимен тест за ХИВ/СПИН. 

На 15.02.2017 г. експерти на РЗИ, гр. Перник и Фондация „П.У.Л.С.” посетиха Природо- 

Математическа Гимназия, където учениците навършили 16 г. също имаха възможност да си 

направят бърз и анонимен тест относно своя ХИВ статус. Доброволци на Фондация „П.У.Л.С.“ 

консултираха и насочваха младите хора да си направят изследване. 

Мотото, което пернишките младежи избраха за тазгодишните инициативи е „Обичай 

безопасно”, като фокусът отново попада върху темата за интимните взаимоотношения и нуждата 

от повече информираност относно рисковете, които остават незабелязани за младите хора. 

И тази година екипът и доброволците от младежките ни клубове взеха участие в 

отбелязването на 12 август - Международен ден на младежта. По време на събитието 

представителите на Фондация „П.У.Л.С.“ разказваха  за превенцията на сексуално-предаваните 

инфекции и нежелана бременност при млади хора, а експерти от Превантивно-информационния 

център към община Перник консултираха за превенцията  за зависимост от дрога и психотропни 

вещества. 

 

Програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН сред венозно 
употребяващи наркотици (Компонент 4)  

С края на календарната 2015 г., финансирането на програмата за Превенция на ХИВ/СПИН 

сред рискови групи приключи, а нови възможности за финансова устойчивост на работата на 

неправителствените организации в областта на превенцията на ХИВ, все още няма от страна на 

държавата. Въпреки липсата на финансиране на програмата, екипът на Фондация “П.У.Л.С.” 

продължи да консултира клиенти и да раздава консумативи на целевата група до изчерпване на 

количествата.За съжаление, поради изключително намалените ресурси през последните две 

години, се забелязва и голям отлив на клиенти. 

 

Събития през 2017 г. 
През месец юни 2017 г. ни посетиха представители на „Солидарност”, Charity Brothers и др. 

Гостите се запознаха с дейностите на Фондация „П.У.Л.С.”. По време на посещението обсъдихме 

работата по превенцията на ХИВ/СПИН сред интравенозно употребяващи наркотици на 

национално ниво, моментния й застой след оттеглането на финансирането от Глобален фонд за 

борба с ХИВ, туберкулоза и малария” и липсата на ангажираност и подкрепа от страна на 

държавата. Представихме на гостите четири видеоклипа, създадени от екипа на Фондация 

„П.У.Л.С.”, които се използват за осъществяване на превенция на зависимости сред младите хора. 

 

Подобряване на устойчивостта на националната програма по туберкулоза 
От 2016 г. Фондация „П.У.Л.С.” осъществява дейности по програма „Подобряване 

устойчивостта на националната програма по туберкулоза”, които включват директна подкрепа на 

уязвими групи, вкл. работа за намаляване разпространението на туберкулоза сред ромска 
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общност. Основен момент в работата по тази програма е директната работа на терен с целевата 

група, използвайки утвърдени практики за скрининг на риска и мотивиране и насочване за 

изследване.  

Във връзка с работата ни по Подобряване на устойчивостта на националната програма по 

туберкулоза се осъществи обмяна на опит с екипа на ЛАРГО Кюстендил. Колегите от Сдружение 

ЛАРГО споделиха различни принципи, които използват при работата си с целевата група. 

На 24 и 25.03.2017 г. участвахме в международната Кампания по повод 24 март- Световен ден 

за борба с туберкулозата. В един от най-големите квартали на гр. Перник-кв. Рудничар 

проведохме безплатни изследвания за туберкулоза. Също така екипът ни информира жителите на 

квартала как да се предпазват от заразяване с туберкулоза и какви са начините за лечение. 

Раздадохме се здравно информационни материали и се инициира дискусия по проблемите, 

свързани с разпространението на туберкулоза. 

През месец април 2017 г. ни посетиха представители на ООН България като част от 

национална кампания под патронажа на Министерство на вътрешните работи. Инициативата има 

за цел да покаже на обществото как приетите от ООН 17 Цели за устойчиво развитие на България 

се изпълняват в страната. Екипът на Центъра за работа с рискови групи на Фондация „П.У.Л.С.”, 

изпълняващ дейности по Програма „Подобряване устойчивостта на националната програма по 

Туберкулоза”, заедно с представители на дружество за ООН България проведоха информационна 

кампания в три квартала на гр. Перник- Куциян, Левски и Белибрег като част от Цел 3 „Добро 

здраве” от 17-те цели приети от ООН. По време на събитието се раздаваха здравно-

информационни материали и се дискутираха социално значимите заболявания като туберкулоза и 

ХИВ, както и начините за профилактика и превенция.  

 Тази кампания бе естествено продължение на изложбата, която се проведе през месец 

декември 2016 г.  и в която Фондация „П.У.Л.С.“ участва с представяне на работата на 

доброволците от Младежки клуб „ПУМАС“, отново в Цел 3 „Добро здраве“.  

На 05.09.2017 г. екипът ни, работещ по програма „Подобряване на устойчивостта на 

националната програма по Туберкулоза” заедно с патронажната сестра от СБАЛББ и здравния 

медиатор от Община Перник- г-н Здравко Аргиров проведе работна среща. Бяха обсъдени бъдещи 

съвместни дейности и подобряване работата на програмата. Участниците извършиха съвместно 

работа на терен с цел намаляване на туберкулозата сред ромска общност. Работата се състоеше в 

извършване на МАНТУ, консултиране, скрининг на риска за туберкулоза. 

 
Партньори от страната и чужбина  

През 2017, 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”  
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 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  

 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...  
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