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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.

Нашите проекти през 2018
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. Регионален координатор за Югозападен регион на Национална мрежа
за децата, финансиран от НМД, юни 2015 - юни 2019
3. Програма “Подобряване устойчивостта на националната програма
по туберкулоза”, работа сред ромска общност януари - декември 2018
4. CHAPTER - Children Help Movement Against Physical Threatening
and Emotional Repression, финансиран от ЕК, Фондация “П.У.Л.С.”.
Продължителност декември 2016 - ноември 2018 г.
5. 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. април 2017 - април 2020
6. „Личностно развитие срещу насилието“, Фонд „Социална закрила“
към Министерство на труда и социалната политика, април - декември
2018
7. „Да отворим нова страница по проблема домашно насилие! Нов
акцент в стара тема!”, Министерство на правосъдието, май - ноември
2018
8. Шанс за невидимите супер герои - Овластяване на самотни майки,
Български фонд за жените,
април - декември 2018

9. “Ти не си виновна” Превенция и борба с насилието
над жени и момичета. Български фонд за жените,
февруари - юли 2018
10.Кампания „Рано ми е” - финансирана от
Български фонд за жените, 26 април - 03 май 2018
11. 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; декември 2016 –
ноември 2018
12. 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
13. Европейска кампания Step Up на WAVE,
координатор за България - Фондация „П.У.Л.С.“,
май-декември 2018
14. FIRST - Finding Investigating Redress Support, EK,
септември 2018 - септември 2020

Нова страница
От двадесет 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 2018 Фондация „П.У.Л.С.“ за
втора поредна година бе координатор за България на инициативи
на WAVE (Women Against Violence Europe) в партньорство с
фондация „Български център за
джендър изследвания” - София.
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.
2018 стартира доста динамично
за нас и за всички български
организации, работещи в подкрепа на пострадали от насилие.
В първите дни на януари 2018 в
Народното събрание беше внесена
за ратификация Истанбулската конвенция, която осигурява

по-адекватна защита на пострадалите от насилие. След редица
крайно разгорещени дебати и
реакция на обществото, ратификацията беше спряна.
Фондация „П.У.Л.С.“, съвместно с
останалите членове на Сдружение
„Алианс за защита от насилие
основано на пола” и Национална
мрежа за децата, взе активно
участие в редица инициативи в
подкрепа на ратифицирането на
международния документ.
Като резултат от усилията ни
в края на октомври 2018 в 44то Народно събрание бе внесен
законопроект за изменение и
допълнение
на
Наказателния
кодекс, който може да бъде едно
добро начало за решаване на найважните проблеми в областта
на наказателното преследване
на престъпленията, свързани с
домашно насилие.

На лице е обаче все още висока търпимост към насилието, дискриминацията и езика на омразата, а броят на убитите от
своите партньори жени значително нараства.

Основни
програми
През 2018 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 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 Фондация
“П.У.Л.С.” разкри Кризисен център
за работа със спешни случаи и
настаняване на клиенти след пре-

живяно 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
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 найголям риск (15-24 г.)”, екипът на
Фондация “П.У.Л.С.” продължава
да осъществява дейности по тях,
макар и със силно ограничени
ресурси.

Общ брой
клиенти
през 2018
мъже 33

269
Потърсилите помощ при
нас са разпределени по
следния начин:

52 стари клиенти на службата
(жени: 42; мъже: 3; деца: 7)
217 нови клиенти
(жени: 135; мъже: 30; деца: 52)

деца 59

жени 177

Проведени консултации през 2018

4 188
1 521
терапевтични
консултаци

От тях:
XX

кризисни интервенции по телефон – 105

XX

кризисни интервенции на клиенти на КЦ - 103

XX

фамилни и семейни консултации –70

От тях:
XX

семейни консултации на клиенти на КЦ - 36

XX

социална медиация – 2 224

367

От тях :

кризисни интервенции

XX

социална работа и посредничество - 1 820

XX

работа с институции (работни срещи по случаи) - 90

XX

работа с институции (телефонни разговори по случаи) - 314

Проблематиката,
с която сме работили
Юридически
консултации - 105
Водене на дела - 30

Физическо насилие - 152
Психическо насилие - 192
Сексуално насилие - 44
Трафик - 14
Риск от попадане в трафик - 10

152

192

44

14

10

102

Други - 102 (родителстване;
осиновяване; психична болест;
загуба на родител и др.)

Услугата Кризисен център се предлага в
сграда, собственост на Фондация “П.У.Л.С”.

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

Общият капацитет на Кризисния център е 12 легла (от началото на
2018 година 12 се финансират от общинския бюджет под формата на
държавно делегирана дейност - социална услуга в общността).
Общият брой на клиентите, преминали през Кризисния център през
2018 е 61 души.
От тях: жени - 32; деца - 29.
XX

Общ брой проведени консултации на клиенти на КЦ - 2 551

XX

Психологически консултации - 488

XX

Семейно консултиране - 44

XX

Кризисни интервенции на клиенти на КЦ - 103

XX

Социална медиация - 2 030

От тях:
XX

социална работа и посредничество - 1 653

XX

работа с институции (работни срещи по случаи) - 67

XX

работа с институции (телефонни разговори по случаи) - 296

Общ брой юридически консултации - 55, Водене на дела - 17

Организации и лица,
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.
Даряване 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.
Изключителни благодарности изказваме на д-р Елза Драгомирова,
Директор на Областната дирекция по безопасност на храните
в гр. Перник. Д-р Драгомирова
нееднократно е подкрепяла Фондация „П.У.Л.С.” през годините.
Благодарение на нейната подкрепа
и разбиране всяка седмица настанените жени и деца в Кризисния
център за пострадали от насилие
получават прясно месо и риба.
Заради цялостния принос на д-р
Елза Драгомирова към благотворителността, тя бе номинирана

в категория “Благотворител” на
годишни награди “Златна ябълка”
2018, организирани от Национална
мрежа за децата.
Сърдечни
благодарности
от
името на екипа и клиентите на
Фондация „П.У.Л.С.” отправяме и
към фирмите Колбасо, САМИ-М,
Прим, Рибен магазин Люсия-Д и
Вланел.

Събития,
в които са
участвали
клиенти на
Кризисния
център

През 2018 клиентите, настанени в
Кризисния център към Фондация
„П.У.Л.С.“, имаха възможност да
вземат участие в редица мероприятия, проведени от нашата
организация, партньори и съмишленици.
През ноември екип на международната неправителствена организация Кампания А21 осъществи
обучение в офиса на “П.У.Л.С.” на
клиентите и на част от екипа ни
на тема „Трафик на хора“.
На 28.11.2018 в Първа зала на НДК
децата от Кризисния център имаха възможност да се насладят
на впечатляващ концерт на българския изпълнител Владимир
Ампов - Графа с много нова музика
и вълшебна енергия. Билетите за
концерта бяха подарени на децата
от Графа, с което той за пореден
път показа, че изцяло и безусловно
подкрепя каузата срещу насилието над деца. Благодарим от сърце
за благородния жест на певеца и
за това, че подари усмивки и добро
настроение на децата.

На 21.12.2018 се проведе традиционното коледно тържество
за клиенти на Кризисния център
и доброволци от Младежки
клуб „Да бъдем приятели“ към
Фондация „П.У.Л.С.“. Специално за
послушните деца и младежи на
организацията пристигна Дядо
Коледа, който носеше подаръци за
малки и големи.
Мисията на Дядо Коледа бе
подкрепена от наши приятели,
партньори, фирми и организации. Екипът на Фондация “П.У.Л.С”
изказва най-искрени благодарности на д-р Елза Драмирова, д-р
Карамфила Цокова и нейната
дъщеря, Фондация “Приятели
2006”, Фирма Мелексис, Фикосота
Синтез ООД, Кампания А21,
L’Oréal Paris България и др., с
чиято помощ този празник бе
истински незабравим за децата и
доброволците на организацията.

Други вълнуващи събития за
децата от Кризисния център бяха
регулярните посещения на кино
прожекции в гр. София.

Оптимизиране на
програмите за
рехабилитация
на деца и техните
семейства
През месец февруари 2018 стартира проектът “Ти не си виновна”,
финансиран от Български фонд за жените, който бе част от конкурса
за проекти, насочени към превенция и борба с насилието над жени и
момичета. В продължение на няколко месеца над 40 жени и момичета,
пострадали от насилие, имаха достъп до безплатни правни и
психологически консултации.
През 2018 организацията реализира и проекта “Шанс за невидимите
супер герои” – още една пилотна инициатива на Български фонд за
жените, в която наши клиенти получиха възможност за придобиване
на квалификация и шанс за едно различно бъдеще.
В рамките на проекта три самотни майки, пострадали от насилие и
ползващи услугите на Фондация “П.У.Л.С.”, получиха нова професия и
шанс за нейното упражняване.
Благодарим на Българска национална телевизия за възможността
да споделим за нашите невидими супер герои, за самотните майки,

които продължават грижите
за децата си, въпреки всички
предизвикателства.
През
годината
успяхме
да
реализираме множество трудотерапевтични групи с наши
клиенти с цел предлагане на нови
познания и начини на мислене,
свързани с откриването на
силните им страни, овладяване
на подходящи умения, трудови
навици, преодоляване на затруднения в намиране на работа,
както и придобиване на знания
по отношение на позитивното
родителстване.
Трудотерапевтичните групи се
провеждаха всяка седмица в
рамките на 2 часа и включваха
теоретична и дискусионна част,
както и различни ролеви игри.
Участниците в групата бяха
изключително активни с желание
за споделяне на личен опит и
вдъхновени от предложените
теми.
Трудотерапевтичните
групи се реализираха с финансовата подкрепа на Фонд „Соци-

ална закрила“ към Министерство
на труда и социалната политика,
проект „Личностно развитие
срещу насилието“. Проектът
имаше за цел да овласти хората,
пострадали от насилие и в риск в

Югозападна България в насока
упражняване на човешкото
право на избор и равен достъп
до пазара на труда, пълноценен
обществен и икономически
живот.

Да отворим
нова страница
по проблема
домашно
насилие!

През периода май-ноември 2018
екипът на Фондация „П.У.Л.С.”
изпълняваше дейности и по проект
„Да отворим нова страница
по проблема домашно насилие!
Нов акцент в стара тема!”,
финансиран от Министерство
на правосъдието. Основна цел
на проекта бе да отговори на
нуждата за комплексна подкрепа
на пострадалите от насилие
чрез оптимизиране на работата
на регионална програма за 24часова защита, възстановяване
и реинтеграция на жертвите,
ползващи услугите на Центъра
за
социална
рехабилитация
и интеграция към Фондация
„П.У.Л.С.“- гр. Перник. Също така
проектът целеше да създаде
условия за прекъсване на модела
на
възпроизвеждане
на насилието в общуването в семейството
и обществото чрез
включване на хора,
упражняващи насилие,
в програми за консултиране.

В рамките на проекта бяха
надградени услугите на Фондация
„П.У.Л.С.“ за подкрепа на лица и
деца, пострадали от насилие
или упражняващи насилие. Сред
успешно реализираните дейности бяха провеждане на семинари
с ученици и учители от малките
населени места в регион Перник и издаване на брошура за
пострадали, включваща информация за видовете насилие,
както и стъпките за излизане от
ситуацията на насилие.

FIRST – Finding,
Investigating,
Redress and
Support

Друг проект, в който през 2018
участвахме, бе FIRST – Finding,
Investigating, Redress and Support
(Намиране, Разследване, Защита и
Подкрепа), съфинансиран по програма „Права, равенство и гражданство“. Проектът си поставя
за цел да повиши докладването на
случаите на насилие и/или сексуално насилие над деца, както и да
повиши качеството на последващата подкрепа на жертвите.
Той ще е с продължителност 2
години.
Съществена активност в проекта
ще бъде създаването на уеб-базирана платформа, която да предоставя възможност за
докладване в случай на
заплаха от насилие или
за регистриране на вече извършено посегателство. Тя ще предоставя и подробна,
възрастово адаптирана информация за
различните видове насилие. Ще се изгради

мрежа от специалисти, които са
директно ангажирани в работата
с деца, жертви на насилие и осигуряват тяхната подкрепа. Усилия ще бъдат насочени и в посока
превенция и подкрепа. Предвиждат
се интерактивни тренинги на деца
и младежи на възраст между 4 и 17
години.
Проектът обединява в партньорство четири неправителствени организации със сериозен
опит в областта на човешките
права и правата на детето,
както и две фирми. В този състав
партньорската мрежа покрива
значителна част от националната
територия – столицата (Фондация “Право на детство”), три
от най-големите региона в
България:
Пловдив
(Фондация
“Джендър алтернативи”), Варна
(Асоциация “Младежка инициатива
за устойчиво развитие”) и Русе
(Фондация “Право на детство”),
региона на Сливен (фондация “Право
на детство”), Перник и Кърджали
(Фондация „П.У.Л.С.“).

И тази година екипът на Фондация “П.У.Л.С.” взе участие в кампанията
16 дни на активизъм срещу насилието, основано на пол (25 ноември-10
декември) със серия от събития на значими дати, които целяха да
поставят на дневен ред проблема насилие и възможностите за подкрепа
на пострадалите.
На 23 ноември 2018, малко преди стартирането на кампанията,
Фондация „П.У.Л.С.“ бе посетена от група студенти от Софийския
университет “Св. Климент Охридски“, които имаха възможност да
се запознаят с дейностите на организацията, нейната структура и
проблематика, с която работи, както и със значимостта на всички
важни дати, които съпътстват 16-дневната кампания.
На 26 ноември 2018 взехме участие в мирен протест на Български
Фонд за жените по повод 25 ноември, Международен ден за борба
с насилието над жени. По време на протеста всички включили се
дойдоха, за да поискат адекватни мерки и законодателство и за да
покажат нулевата си толерантност към насилието над жени.
На 10 декември се отбелязва Международния ден за защита на
човешките права и традиционно, както всяка година, Фондация “П.У.Л.С”
проведе в сградата на организацията Ден на отворените врати. Всеки
посетител имаше възможност да се запознае с историята на 16-те дни,
насочени срещу насилието, както и с директните услуги и превантивни
програми на Фондация „П.У.Л.С.” за подкрепа и сензитивиране на
обществото с цел ограничане броя на пострадалите от насилие.

Кампания за
ратифициране
на Конвенцията
на Съвета
на Европа за
превенция и борба
с насилието над
жени и домашното
насилие

През 2018 екипът на Фондация
„П.У.Л.С.“ взе дейно участие в
кампания за спешна ратификация
на Конвенцията на Съвета на
Европа за превенция и борба с
насилието над жени и домашното
насилие (Истанбулската конвенция). Участвахме в десетки инициативи - конференции, работни
срещи,
мирни
демонстрации,
шествия и др..
В началото на месец януари се
проведе
пресконференция
на
тема „Да подкрепим знанието и
човечността с подкрепа за ратификацията на Истанбулската конвенция за превенция и
борба с насилието над жени и
домашното насилие“. Скоро след
това бе осъществена и мирна
демонстрация пред Народното
събрание, организирана от група
неправителствени организации
и експерти в областта на
равнопоставеността на половете, домашното насилие и
закрилата на децата - сред
които Български фонд за жените,

Български център за джендър изследвания, Фондация „Асоциация
Анимус“, Фондация „П.У.Л.С“, Национална мрежа за децата, Алианс за
защита от насилие, основано на пола, Фондация „Джендър образование,
изследвания и технологии”, One Billion Rising – Bulgaria и др.
На 23.01.2018 бяхме сред 200-те организации, които
проведоха протест пред Народното събрание.
Представителите на организациите заявиха
категоричната си подкрепа за ратификация на
Истанбулската конвенцията заради текстовете,
защитаващи жените от насилие.
През месеците януари и февруари участвахме в
мултидисциплинарни срещи на коалицията,
създадена в подкрепа на ратифицирането
на Истанбулската конвенция. Целта бе да
се планират конкретни стъпки и действия, а
също и различни стратегии, които отделните
организации могат да предприемат по отношение
на ратификиацията й.

На 2 февруари в офиса на Фондация “П.У.Л.С.” се състоя пресконференция
с участието на евродепутата и председател на Партията на
европейските социалисти (ПЕС) Сергей Станишев. Пресконференцията бе по темата за домашното насилие, насилието, основано на
пол и Конвенция 210 на Съвета на Европа за превенция и борба с
насилието над жени и домашното насилие.
В нея участие взеха още и председателят
на Фондация „П.У.Л.С“ Екатерина Велева,
адвокат Марияна Евтимова – член на УС
на организацията, Юлия Андонова – координатор и Ирена Соковола - Областен
управител на Област Перник. В кампанията
за ратифициране на Истанбулската конвенция Сергей Станишев се срещна с жертви
на домашно насилие в Кризисния център и се
запозна лично с техните истории.
Навръх 8 март, Международния ден на
жената, в София се проведе шествие за
правата на жените, в което участвахме.
Организатор е Българският фонд за жените,
а проявата се прави за втора поредна
година. Организаторите поканиха и мъже,
и жени, които са солидарни с исканията
за гарантиране на равноправие, справедливост и човешки права на
жените, да подкрепят събитието. Причината шествието да се състои
на тематичния ден бе да се даде гласност на съществуващите все още
неравнопоставеност и дискриминация, основани на пола, в различни
сфери на живота и да призове за намиране на решения.

“Не си сама Заедно срещу
насилието”

На 27 март се проведе пресконференция, с която стартира
кампанията “Не си сама - Заедно
срещу насилието”. Кампанията
бе инициирана от Момичетата
от града в партньорство с
Фондация “П.У.Л.С.”, Български
фонд за жените, Асоциация
Анимус, Алианс за защита от
насилие, основано на пола и други
независими медии.

Организаторите настояха за конкретни ангажименти в полза на
ефективната и действена борба и
превенция на домашното насилие,
формулирайки 5 основни искания
към българските институции в
посока промяна на обществената
и политическа ангажираност с
този проблем.
Кампанията „Не си сама - Заедно
срещу насилието“ се роди от
непримиримостта на граждани
към апатията на държавните
институции и равнодушието на
обществото. Тя бе инициирана,
след като българското правителство оттегли Истанбулската
конвенция и остави нерешен въпроса за ангажимента на държавата с борбата срещу домашното
насилие.

Регионален
координатор на
Национална мрежа
за децата за
Югозападен регион

През 2018 Фондация „П.У.Л.С.“
за четвърта поредна година е
Регионален координатор на Национална мрежа за децата. Екипът
на организацията участва в множество от инициативи и работни
срещи на мрежата. Част от тях
бяха свързани с набелязване на
важни стратегически позиции и
стъпки в насока подобряване на
политиките за грижа за деца в
България.
На 26.04.2018 се проведе ежегод-

ното представяне на доклада
„Бележник: Какъв е средният
успех на държавата в грижата
за децата?“
Докладът обхваща пет области
от държавните политики за
правата на децата и анализира
изпълнението на 25 конкретни
ангажимента, поети в различни
програми, стратегии и планове.
Наред с експертния доклад, за
втора поредна година бе представен и докладът „Бележник

2018: Как децата, родителите и
професионалистите оценяват
държавата?“, който обобщава
мнението на близо 600 деца и
възрастни и как те преживяват
изпълнението на държавните
ангажименти.
Като регионален координатор
на Национална мрежа за децата
за Югозападен регион, екипът
на Фондация „П.У.Л.С.” взе участие, както в изготвянето на
Бележник 2018, така и в неговото
представяне, поставяйки своята
обективна оценка на изпълнението на държавните ангажименти към децата. Представянето се проведе на 9
места едновременно в цялата
страна,
като
очакванията
бяха всички заедно да обсъдят
предизвикателствата,
които
стоят пред изпълнението на
ангажиментите към децата у нас,
както и възможните решения.

В периода 14-16.06.2018
представители на над 70 организации
от цялата страна, които са
членове на Национална мрежа
за децата, се събраха в град
Трявна за Годишната среща на
Мрежата. В рамките на 3 дни
220 експерти, работещи с деца
и млади хора от организациите,
проведоха работи срещи, дискусии,
включиха се в изложение на добри
практики, обучения и споделиха
опита си и предизвикателствата,
които срещат в работата си.
В срещата се включиха и над 35
деца и млади хора, част от които
бяха от общността за детско и
младежко участие - Младежка
мрежа „Мегафон“, а останалите
– доброволци и деца, с които работят организациите членове на
Мрежа за децата. „Мегафон“
бяха активни участници в подготовката и организирането на
Годишната среща, като се включиха активно във всички дейности,
дадоха идеи за провеждането на
много от панелите и дискусиите
и адаптирането им за деца.

В рамките на програмата се
осъществиха тематични работни
групи на представителите на
организациите в сферите Образование, Здраве и ранно детско
развитие,
Правосъдие
и
Семейство.
Във втория ден от Годишната
среща се проведе Изложение с
участието на десет организации,
членове на Мрежа за децата,
които представиха дейността
си и добрите си практики.
Поради големия интерес на
организациите се състоя и
обучение за прилагането на
новите изисквания на Общия
регламент за защита на личните
данни (GDRP) на ЕС.
Специален гост на Годишната
среща беше Омбудсманът на Р.
България г-жа Мая Манолова и
г-жа Ева Жечева - ръководител на
дирекция „Права на детето“.

Обучителни,
превантивни
програми и
младежки
дейности

ПРОЕКТ CHAPTER
„Да отворим нова страница в разбирането
за телесно наказание в България“
Позитивно родителстване?
CHAPTER постави основите за промяна на нагласите на обществото
и институциите по отношение на телесното наказание над деца в
четири европейски държави, създаде всеобхватна програма за превенция
и подкрепа.
CHAPTER отвори нова страница в разбирането за телесното наказание.
CHAPTER е двугодишна пилотна инициатива, която постави на
дневен ред темата за телесното наказание над деца и неговото
предотвратяване в 4 европейски държави държави (България, Исландия,
Португалия и Кипър).
Екипът на проекта си постави и следва следните основни цели:
XX
Да се повишат знанията и уменията на авторитетите в
областта на ефективно и позитивно родителстване и възпитание
по един приемащ, конструктивен и задоволителен
начин;
XX Да се изгради единна методология за представяне
на проблема и преосмисляне на телесното наказание;
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XX Да се повиши общата информираност на
обществото за трудните преживявания и
последствия, които телесното наказание оказва
върху децата и юношите;

XX
Да се проучат и пренесат
“най-добрите
практики”
на
международно равнище в три
държави-членки на ЕС, със силна
възпитателна
патриархална
концепция
XX
Да координира усилията на
различни социални структури и
общности да работят в посока
на законодателни промени и на
практика да елиминират проблема
Координатор
на
проекта
е
Фондация „П.У.Л.С.“ - България,
а партньори са Национална
мрежа за децата - България,
EVRIS – Исландия, UMAR –
Португалия и Hope for Children –
Кипър. Проектът се финансира
от Програмата за правата,
равенството и гражданството
на Европейския съюз. Целта на
проекта е, следвайки добрите
практики от Исландия, да се
създаде и пилотира програма в три
държави (България, Португалия
и Кипър) в посока на признаване
и овластяване на децата и
техните родители, както и на

институциите за прекратяване
на моделите, при които се
използва телесно наказание и
емоционално насилие над деца,
както и на иницииране на процес
на самосъзнаване на личната
стойност на най-младите членове
на обществото.
Основен резултат от двугодишната работа в проекта бе да
създаде цялостна програма за
грижа в посока признаване и
овластяване на децата и техните
родители и други авторитети,
за да се изостави позицията на
инертно следване на модела на
насилие.
Програмата включва пълен цикъл
от дейности за превенция, откриване, ориентиране, рехабилитация
и интеграция на деца и младежи,
засегнати или в риск от телесно
наказание. Базирана на най-добрите исландски практики беше
създадена методика за обучение
„Моето лично тяло – уважение и
себеуважение“, насочена към деца в
различни възрасти 4-6 години, 8-12

години, 18-19 години – родители и бъдещи родители. Повече
от 300 деца бяха включени в пилотните образователни
инициативи в България и Португалия. Независими външни
оценители дадоха висока оценка за постигнатите
резултати и ползите за подрастващите от разработената
превантивна програма.
Акцент в разработената програма са техниките за
позитивно родителстване. Създадохме методика за
обучение на обучители, стъпка по стъпка описани техники за
обучение на различни групи деца и специалисисти. Обучените
32 обучители пренесоха опита на водещи експрети в трите
европейски държави.
Водени от стремежа за пълна подкрепа и разработване
на ефективни програми, CHAPTER създаде методики за
обучение на специалисти и учители. В пилотните обучителни
инициативи участваха над 90 помагащи специалисти и 90
учители от три европейски държави.
Водещ слоган в реализирането на проекта CHAPTER бе
„Да отворим нова страница в разбирането за телесното
наказание“. Сред основните резултати от CHAPTER е
поставянето на темата за телесното наказание на дневен
ред в България, Португалия и Кипър. Създадени бяха видео
клипове и информационни материали, чиято основна цел беше
повишаване на чувствителността и даване на алтернативи
пред телесното наказание на авторитетите.
Проектът получи широка подкрепа от институции в
четирите европейски държави. Водещи исландски експерти
се включиха в представянето и адаптирането на най-

МОЕТО ЛИЧНО ТЯЛО УВАЖЕНИЕ И
СЕБЕУВАЖЕНИE
Практически наръчник за обучители

добрите
практики.
Институцията на Омбудсмана, ДАЗД
и други структури в България
подкрепиха проекта. В Кипър
той срещна подкрепата на Министерство на образованието, Училище за родители и други институции, а в Португалия бе подкрепен от редица училища и
универститети в Порто, които
бяха от ключово значение за

неговото успешно реализиране.
На 13.11.2018 във Френски институт в България се проведе
Международна конференция “Да
отворим нова страница в разбирането
за
телесното
наказание”, която целеше да
представи основните изводи от
проекта CHAPTER - „Да отворим
нова страница в разбирането за

телесното наказание“. Конференцията се проведе под Висшия
патронаж на Европейския парламент и Омбудсмана на Република
България.
Национално
представително
проучване за нагласите на
българите по отношение на
телесното наказание се проведе в
рамките на CHAPTER.

Според изследването 88% от
родителите осъзнават, че шамарите са неефективно възпитателно средство, но голяма
част от тях продължават да ги
прилагат. Въпреки, че използването на физически наказания
намалява през последните 5
години, около 2/3 от родителите
някога са прилагали телесни
наказания и други травмиращи
практики като пространствена
изолация, ненамеса при опасност
от
нараняване,
причиняване
на дискомфорт чрез стоене в
неудобна поза или подлютяване.
Делът на родителите, които
системно
прилагат
подобни
практики, е около 1/4.
Проучването показа, че нагласите по отношение на телесното
наказание се променят към поумерени и по-малко противоречиви, но остават в голяма
степен консервативни. Тревожен
е фактът, че „твърдите“ привърженици на телесното наказание остават константен дял от
настоящите и бъдещи родители.

Проект ELFO - Овластяване на
настойници, законни представители и
приемни семейства на деца, лишени от
родителска грижа срещу насилието чрез
правата на детето
Проектът ELFO е насочен към 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 и се реализира с финансовата подкрепа
ОБУЧЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНИ,
на Програмата за правата, равенството и
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ОТ ТОВА
ДА СТАНАТ НАСТОЙНИЦИ ИЛИ
гражданството на ЕС.
ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ:

КаКво представлява елФо?
Проектът „Елфо“ е транснационална инициатива, съфинансирана от Програмата за правата, равенството и
гражданството на Европейския съюз, която има за цел да засили ролята на настойници и приемните родители
като ключови участници в предоставянето на подкрепа на децата, които са жертви на насилие или са изложени
на риск в една рамка, основаваща се на правата на децата и юношите.
проектът развива следните дейности:

„Специално внимание следва да се обърне на качеството на
предоставянето на алтернативни грижи, както в жилищните,
така и в семейните грижи, по-специално по отношение на
професионалните умения, подбора, обучението и надзора на
лицата, полагащи грижи. Тяхната роля и функции трябва да
бъдат ясно определени и изяснени по отношение на родителите
или законните настойници на детето.” …„Лицата, упражняващи
такава юридическа отговорност, трябва да бъдат уважавани лица
със съответни познания по въпросите на децата, способност да
работят директно с деца и разбиране за всякакви специални и
културни потребности на децата, които да им бъдат поверени.
Те трябва да получат подходящо обучение и професионална
подкрепа в това отношение. Те трябва да са в състояние да
вземат независими и безпристрастни решения, които са в найдобрия интерес на децата и които насърчават и гарантират
благосъстоянието на всяко дете“… „На всички полагащи грижи
трябва да се предостави обучение за правата на децата без
родителска грижа и за специфичната уязвимост на децата.“…

• Организиране на обучение на граждани и институционално действащи лица в
системата на настойничеството
• Активиране на механизмите за подпомагане и съпътстващи мерки в
подкрепа на ролята на настойниците и приемните родители
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• Дейности за повишаване
на осведомеността
на институциите за
настойничество и
приемна грижа

ангажираност и
продължаващо обучение

ангажираност
и продължаващо
обучение

назначаване
на настойник
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Повишаване на знанията за основните елементи, представляващи
подход, основан на правата на децата, към детството и
юношеството.
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РАЗБИРАНЕ:

Да се разберат насоките и възможностите за анализ на
собствения професионален, граждански, екзистенциален и
междупоколенчески опит в светлината на култура, основаваща се
на човешките права, на признаването на важността на всеки човек
и неговата уникална история.
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Насоки На ооН за алтерНативНата грижа за децата
Пътят на обучение, предвиден в проекта Elfo, има следните цели:
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• Дейности за
разпространение и
популяризиране
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2. Сгънете
„Елфското ухо“,
поставете
езичето в прореза

3. „Елфското ухо“
е готово!
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ПРАКТИКА:

Споделяне на възможността да се използва Конвенцията на ООН
за правата на детето в анализа и осъществяването на дейности за и
с деца и юноши.

ПОЗИЦИОНИРАНЕ:

Подчертаване на последиците и професионалните, деонтологични,
граждански и културни решения, които могат да бъдат определени
от правата на човека както към децата, така и към по-общия
обществен и икономически контекст.

В рамките на проекта екипът на Фондация „П.У.Л.С.”
проведе серия от обучения за приемни родители и
настойници от област Перник.
Първото пилотно обучение се проведе от 13 до
15 февруари. По време на обучението приемните
родители имаха възможност да повишат своите
знания за основните елементи за защита правата
на децата, за подхода, базиран на “най-добрия
интерес на детето”, време за споделяне на опит и
повишаване на знанията за Конвенцията на ООН
за правата на децата, време, споделено в името на
децата, пострадали от насилие и спецификите на
работа с тях.

Основно място бе отделено на
осъзнатите и неосъзнати маргинализиращи и стигматизиращи
нагласи като основна цел бе
тяхното разчупване и иницииране
на процес за тяхната промяна.
Акцент бе поставен и върху
Закона за закрила на детето и
Закона за защита от домашно
насилие.
Изключително важен момент в
работата бе изграждането на
стратегия за бъдеща работа
по темата насилие и агресия в
училищата.
В периода 20-23.11.2018 в Генуа,
Италия, се проведе заключителна
среща по международния проект
ELFO. По време на събитието
екипът на Фондация “П.У.Л.С”
представи дейността на организацията и резултатите, постигнати по проекта в областта
на приемната грижа. Участие в
събитието взе и представител на
Национална асоциация за приемна
грижа, България.

През
периода
28.11.-01.12.2018
в рамките на проекта ELFO
екипът на Фондация “П.У.Л.С.”
проведе обучение за приемни
родители, на което участваха
координаторите на Национална
асоциация по приемна грижа от
цялата страна.
Акцентът на обучението бе деца,
жертви н насилие, как се грижим
за тях, как разбираме какво се
преживели и каква е разликата
между насилие и удържане. Всичко
това, базирано през опита и
чувствата на самата група.
Обучението бе разделено на
3 модула. Първият модул бе
свързан с детските права като
мултидисциплинарна и цялостна
система за оценка и насърчаване
на най-добрия интерес на детето. Вторият бе насочен към
международно законодателство
и стандарти – ключови принципи
и интервенции за определяне на
най-добрия интерес на детето.
Акцентът на третия модул бе
настойничество и приемна грижа

в контекста на националното
законодателство.
По време на обучението приемните родители имаха възможност
да повишат своите знания за
основните елементи за защита
правата на децата за подхода,
базиран на “най-добрия интерес
на детето”, време за споделяне на
опит и повишаване на знанията за
Конвенцията на ООН за правата
на децата, време споделено в
името на децата, пострадали от
насилие и спецификите на работа
с тях.

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!
Проектът
„Променяйки
себе
си, даваме бъдеще на нашите
деца!” е финансиран от Фондация
ОАК. Проектът се координира
от Фондация „П.У.Л.С.“ - Перник
в партньорство със Сдружение
“Знание, Успех, Промяна”, Дупница
и Фондация “Луси Фейтфул”,
Великобритания.
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 Великобритания
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.
В рамките на проекта в периода
17-19 март се проведе обучение
за доброволци от Младежкия
клуб „Да бъдем приятели” към
организацията. Около тридесет
младежи и девойки имаха възможността да се учат един
от друг, да се забавляват и да

споделят мечти и вдъхновения за
един по-добър свят без насилие.

за деца и семейства, засегнати от
насилие.

В рамките на проекта над 30
специалисти участваха в сензитивираща програма. В нея взеха
участие в представители на ОД
на МВР, РДСП, ДСП, ОЗД, НПО - над
30 специалиста с опит и желание
да станат по-добри в подкрепата

Проведохме и серия от обучения,
насочени към учители в училища
и детски градини от региона.
Основната цел на тази програма
бе участниците да получат
знания и умения за разпознаване
на основни индикатори, начини за

отреагиране и търсене на помощ
за деца, пострадали от насилие, да
споделят някакви случаи, както и
своята практика за работа.
В периода 29-30 май се осъществи
обучение, насочено към екипа на
проекта с цел обмяна на опит
и пилотиране на практиката
„Изкореняване на сексуалното
насилие над деца”- Eradicating Child
Sexual Abuse (ECSA) - в България.
Водещи на обучението бяха
представители на английската
организация Lucy Faithfull Foundation.
Основната цел на обучението
бе свързана с подобряване на
взаимодействието между НПО
и институциите. Програмата
включваше споделяне на добри
примери за съвместна работа на
агенциите във Великобритания,
за да се предотврати малтретирането на деца. Бяха представени и някои добри практики
от предлагани услуги за деца и извършители във Великобритания.

На
31.05.2018
се
осъществи
Конференция “Цялостен подход
за справяне със сексуалното
насилие над деца в Югозападна
България”.
Домакин и патрон на събитието
беше
областният
управител
на област Перник - г-жа Ирена
Соколова, а инициатор - Фондация “П.У.Л.С.”. Форумът постави началото на серия от
инициативи за подобряване на
чувствителността и координацията на институциите в
региона по отношение защита
правата на децата.
В събитието участваха представители от ключово значение
за намаляване на сексуалното
насилие от областите Перник,
Кюстендил, Благоевград и София.
Конференцията си постави за
цел да инициира диалог за възможността за предприемане на
цялостен превантивен подход за
справяне със сексуалното насилие
над деца в Югозападна България.

Следвайки добрите практики
на България и Великобритания
(пилотиране на инструмента
за елиминиране на сексуалната
злоупотреба с деца (ESCA) на
Фондация
“Луси
Фейтфул”)
се очаква да се създаде един
цялостен подход за справяне със
сексуалното насилие над деца
в Югозападна България и 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.

Програма за
превенция и
контрол на
ХИВ/СПИН
Други
младежки
сред младите
хора
инициативи и
На 26 април - Международен ден
значими
събития
на момичето, стартира второто
издание на кампанията „Рано ми е”
на Български фонд за жените На

На 1 юни 2018 година екипът
и доброволците на Фондация
“П.У.Л.С.” отбелязаха 18-и рожден
ден на Младежки клуб “Да бъдем
приятели” към организацията.
През тези 18 години 8 поколения
доброволци, стотици младежи и
девойки се докоснаха до магията
на доброволчеството и мечтата
за един свят без насилие.

Младежкият клуб предоставя
алтернатива на младите хора
да направят личен избор и да
се превърнат в хора с развит
интелект, позиция, чувствителност и идентичност. 18 години
след създаването си Младежкият
клуб е повече от вдъхновение и
пример за подражание.
По повод пълнолетието на клуба
Фондация „П.У.Л.С.“ заедно със
своите доброволци, организира
едно прекрасно събитие, което
целеше да събере на едно място
няколко поколения доброволци,
някои от които вече възрастни, с
отговорни професии, семейство и
деца, докоснали се през годините
до магията на клуба.
Събитието срещна стари приятели, партньори на организацията и всички се наслаждаваха на
хубава музика и танци, балони и
игри, сладкиши и безброй усмивки
и шеги.
По традиция и тази година младежките организации в Перник,

членове на Консултативния съвет
за младежка политика (КСМП) и
институциите, работещи с и за
млади хора на територията на
община Перник, отбелязаха 12
август - Международния ден на
младежта заедно с 10 -годишния
юбилей от създаването на КСМП.
12-ти август бе изпълнен с много
емоции и полезни занимания.
На централния площад експерти от Регионалната здравна инспекция измерваха въглеродния окис в издишания въздух от
младите пушачи, обясниха им
за последиците от тютюнопушенето и от употребата на
алкохол.
Експерти на Превантивно-информационния център разказаха за
възможностите за предпазване
от употреба на наркотични и
психотропни вещества, а представителите на “П.У.Л.С.” споделиха за инициативи на Младежки
клуб “Да бъдем приятели”.

Представители на Националната
мрежа за деца от град София
представиха играта „Не ме съди,
човече“, която е свързана с темата
за щадящото детско правосъдие.
Националният център за безопасен интернет, съвместно с
представители на Асоциация
„Родители“ от град София представиха национална кампания
„Да бъдеш баща“ и организираха
дискусии.
Аварийният екип на Младежкия
червен кръст направи демонстрация по първа долекарска помощ,
а доброволци организираха арт
ателие за екотениска и кампанията
„Живей
здравословно“,
която целеше да запознае младежите с възможностите на програмата „Еразъм“.
Празникът завърши пред откритата лятна сцена в парка, където
се проведе младежки концерт с
участието на различни творчески
формации и изпълнители от

Общински младежки дом - Перник.
Друго значимо събитие бе реализирано на 5 декември 2018. Представител на Фондация “П.У.Л.С.”,
заедно с доброволци на Младежки
клуб “Да бъдем приятели”, посетиха X ОУ “Алеко Константинов”,
гр. Перник. Поводът на посещението бе датата 5 декемвримеждународния ден на доброволеца, учреден през 1985 г. по
инициатива на ООН.
Фокусът бе именно доброволчеството и колко важно е то за
развитието на нашето общество.
Доброволчеството е мисия, която променя обществото, хората и средата, в която живеят.
А това, което всъщност човек получава като награда, е
безценно – личностно развитие и
удовлетворение, дълбока признателност и много нови приятели.

Програма за
превенция и
контрол на
ХИВ/СПИН сред
младите хора

26 април - Международен ден на
момичето, стартира второто
издание на кампанията „Рано ми
е” на Български фонд за жените
(БФЖ), насочена към превенция на
ранните бременности и бракове,
спешна нужда от въвеждане на
здравно и сексуално образование в
учебната програма, преодоляване
на стереотипите и насилието,
основани на пола, и повишаване на
дигиталната компетентност на
подрастващите.
В рамките на кампанията младежи от
Младежкия клуб” Да
бъдем приятели” на
Фондация „П.У.Л.С” се
включиха активно
в повишаването на
информираността
на своите връстници като проведоха
семинари в две гимназии в града - СУ
“Д-р Петър Берон” и X
ОУ “Алеко Константинов”. В тях добро-

волците на организацията чрез
разнообразни и интерактивни
игри и дискусии, успяха да запознаят ученици с теми като ранните
бракове и бременности и какви
последици носят след себе си за
подрастващите, здравната култура, насочена към полово-предавани инфекции и болести, половите стереотипи, нуждата от
равенство и взаимно уважение
между момичета и момчета, и не
на последно място бе засегната
темата за насилието. Учениците
имаха възможност да се включат
в забавен конкурс „Рано ми е“, да
поговорят със специалисти за
темите, които ги вълнуват, да
зададат въпроси към връстниците
си, преминали специално обучение
на БФЖ и да обсъдят открито
проблемите на младите хора днес.
Проектът #RanoMiE: Младите
хора срещу ранните бракове,
половите стереотипи и онлайн
сексуалния тормоз“ се осъществява с финансовата подкрепа на фондация „Телъс Интернешънъл Юръп“.

Програма за
превенция и
контрол на ХИВ/
СПИН сред венозноупотребяващи
наркотици.
Превенция на
зависимости.
През 2018 работата ни по програмата се реализира предимно
с участие и провеждане на
обучителни семинари.
В периода 06-08.06.2018 представители на Фондация “П.У.Л.С.”
проведоха тридневно обучение
в Пампорово с доброволци от
Превантивно-информационния
център по наркотични вещества в Кърджали. Към тях се
присъединиха и доброволци от
Смолян, Хасково, Габрово и Стара
Загора. Обучението бе на тема
“Осведоменост
и
креативно
мислене - пътят към промяната”.

Основната цел на семинара
беше да се придобие знание на
психоактивните вещества, за
зависимостите, зависимото поведение и възможности за предпазване, да се формират умения за
отказване в рискови ситуации и
да се създаде на младите хора едно
защитено пространство, което
в основата да бъде тяхното
личностно
себепознаване
и
развитие.
В периода 26-29 юни в София
представители на организацията
участваха в обучение по метода ITSESI - индивидуално насочена, подкрепяща и обучаваща
интервенция за безопасно инжектиране
(метод,
разработен
във Франция и доказал своята ефективност сред труднодостъпната група на инжекционно-употребяващите наркотици). Интервенцията е адаптирана за приложение в различни
условия. Основната цел е обучителна супервизия по време
на всички фази на инжекционна

употреба и предоставя: насочено обучение за всяко едно
рисково действие; превантивни
послания, свързани с рисковото
разпространение
на
ХИВ
и
Хепатит С; информация за достъп
до скрининг/изследвания и грижа
за ХИВ и Хепатит С; създаването
на спокойна и доверителна
атмосфера,
изразяването
на
разбиране, подкрепа и избягване
на критиките и оценката, които
спомагат за процеса на обучение и
подкрепят промяната в клиента.

Подобряване на
устойчивостта
на националната
програма по
туберкулоза
През 2018 екипът, работещ по
програмата, е достигнал до 793
души, от които 202 души са получили медицинско изследване. Диагностицирани са с туберкулоза 2
души, а с латетна туберкулоза - 8.
В рамките на програмата в
периода 20-22.06.2018 в гр. Бургас

се проведе обучение, което бе
разделено на две части. Първата
бе насочена към анализирането
на моментната ситуация в
страната. Тя включваше и мониториг по отношение на програмата. Сериозно внимание се обърна върху необходимостта от количествено и качествено отчитане
- как да се описва, как да се отчита, какво се прогнозира и т.н.
Втората част бе насоченена към
кандидатстване по проекти по
европейски програми.
На 27.11.2018 в Читалище “Просве-

щение”, гр. Брезник се проведе
работна среща с представители
на МВР, Община Брезник, ДСППерник, РЗИ-Перник, СБАЛББПерник. На събитието участваха
и здравният медиатор на Община
Брезник и специалисти от центъра за Спешна медицинска помощ в гр. Перник. Инициатор на
събитието бе екипът на “П.У.Л.С.”.
На срещата бе обсъден проблемът
с високото разпрoстранение на
туберкулозна инфекция в градовете. Бяха дискутирани досегашните успешни практики в
сътрудничеството между институциите, както и варианти за
бъдещо партньорство с цел намаляване на разпространението на
инфекцията.
На срещата бяха представени и
резултатите от съвместната
дейност на Фондация “П.У.Л.С.” и
СБАЛББ по отношение на профилактики и лечение на лица с
туберкулозна инфекция. Срещата се проведе с любезното домакинство на Община Брезник.

Партньори
от
страната
и чужбина
През 2018, 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

XX
Организациите, членове на
Алианс за защита от насилие, основано
на пола,

XX

GIZ, Германия

XX

BAG Forsa, Berlin Germany

XX

XX

FIM e.V., Frankfurt, Germany

Национална мрежа за децата

XX
Консултативен съвет за
младежка политика към Община Перник

XX
ARSIS – Association for the Social
Support of Youth, Greece

XX
Сдружение “Знание, успех,
промяна” - гр. Дупница

XX

XX

Сдружение “Ларго”

XX

ОСО Гоце Делчев

XX

ИСДП

XX

НАПГ

XX
XX

Defence for Children, International

XX
National Center for Equal Opportunities, Bratislava, Slovakia
XX
SKP Centrum, Pardubice, Check
Republic
XX

Atena Delphi Association, Romania

Фондация Асоциация Анимус

XX
UK

Univeristy of Bedfordshire, Luton,

Фондация За Нашите Деца

XX

University of Tartu, Estonia

XX

Barnardo’s/ SECOS, Hungary

XX

Stichting Alexander, UN

XX
Център за приобщаващо
образование
XX

Български Червен кръст

XX

Българска хранителна банка

XX
Terre des hommes Foundation Lausanne- Romania

XX
Национална комисия за борба с
трафик на хора

XX
Terre des hommes Foundation ‘Lausanne’- Hungary

XX
Международна организация по
миграция

XX

EVRIS-Iceland

XX

UMAR-Portugal

XX

Hope for Children-Cyprus

XX

SICA-UK

XX

Lucy Faithful-UK

XX

И много други...

XX

Кампания А21

XX

Райфайзен Банк

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

Финанси

Фондация “П.У.Л.С.”
Тел. 076/ 60 10 10
e-mail: pulse.women@gmail.com
www.pulsfoundation.org

