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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.
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20 години Фондация ‘’П.У.Л.С.’’ 

На 07.07.2019 г. еĸипът нa Фoндaция „Π.У.Л.C.” oтбeлязa 20 гoдини 
oт cвoeтo cъздaвaнe. За този период над 11 000 души са ползвали 
услугите на организацията.

През годините Фондация “П.У.Л.С.” се доказа като организация, 
определяща стандартите за подкрепа към пострадалите от насилие, 
трафик на хора и други рискови групи чрез предоставяне на комплекс 
от услуги - кризисен център, превантивни и рехабилитационни 
програми за възстановяване след травмата и юридически услуги.

Първият проект, с който стартира организацията, е от 1999 
г., като три дами, специалисти в областта на психологията, 
инвестират цялата си творческа енергия и създават Програма за 
рехабилитация и овластяване на жени, пострадали от насилие.

Година по-късно се създава и основният двигател за творческа 
енергия - Младежки клуб „Да бъдем приятели“, който функционира 
и до днес. Със своята философия за „Свят без насилие“ той 
продължава да „заразява“. Над 10 поколения младежи са израснали 
и разпространявали знанията и уменията за превенция на насилие 
сред своите връстници. Част от тях са припознали философията за 
своя и са избрали пътя на помагащите професии и до днес.

През 2004 г. организацията започва работа и с хора, употре-
бяващи венозно наркотици. 6 години по-късно се създава и Младежки 
клуб „П.У.М.А.С.“, който е ангажиран с проблемите на младите хора, 

1999

2004
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свързани с контрацепция, полово и кръвно преносими инфекции. От 
2016 г. екипът на Фондация “П.У.Л.С.” осъществява дейности и 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.

Πpeз 2008 г. Фoндaция „Π.У.Л.C.” paзĸpи Kpизиceн цeнтъp зa paбoтa 
cъc cпeшни cлyчaи и нacтaнявaнe нa ĸлиeнти cлeд пpeживянo 
нacилиe. Цeнтъpът имa pecypc зa дългocpoчнo нacтaнявaнe нa 
ĸлиeнти, ĸoитo имaт жeлaниe дa пpoдължaт пcиxoлoгичecĸaтa 
paбoтa пo пocoĸa нa тяxнoтo oвлacтявaнe и пpoмянa нa жизнeнaтa 
им cитyaция.

Едно от най-големите постижения на организацията през годините 
е, че през 2009 г. Фондация “П.У.Л.С.” получи международно признание 
с престижната Бременска Награда за МИР (Тhe Bremen Peace 
Award), която се връчи от Фондация DIE SCHWELLE, Германия.

През изминалите години Фондация „П.У.Л.С.” участва в обединяването 
на усилията на десет други организации в Алианс за защита срещу 
насилие, основано на пола. Фондация „П.У.Л.С.” е член на Национална 
Мрежа за Децата (НМД), а от 2015 г. и Регионален координатор 
за Югозападна България. Организацията  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.

2008

2015

2009



7

През всичките двадесет години екип от специалисти неуморно 
развива услугите и програмите за хората, както от града, така 
постепенно и в цялата страна.  В последните години организацията 
се позиционира на високо ниво и в Европа. Към днешна дата Фондация 
„П.У.Л.С.“ е натрупала опит в администрирането и партньорството 
в редица международни проекти с партньори от различни страни- 
Великобритания, Германия, Сърбия, Испания, Португалия, Кипър, 
Гърция, Исландия, Румъния, Словакия и др.

Годишно към програмите на организацията се обръщат около 1000 
човека на различна възраст и с различна потребност. Някои от 
клиентите са от дълги години, преминавайки през различни етапи 
от живота си и възползвайки се от различни услуги.

Зa eĸипa нa Фoндaция “Π.У.Л.C.” e вaжнo и в бъдеще да оптимизира и 
надгражда своите услуги и програми, полагайки максимални усилия 
в борбата с насилието във всичките му форми с цел неговото 
ограничаване в обществото и семейството, както и намаляване на 
здравните щети върху рискови групи.

От началото на 2019 Фондация „П.У.Л.С.“ се изправи пред доста 
предизвикателства поради дезинформация, фалшиви новини и 
пропаганда против приемане на Националната стратегия за 
детето 2019 – 2030 и Закона за социалните услуги (ЗСУ), които биха 
могли да допринесат за благополучието на децата и гарантиране 
на техните права. Под сериозна атака бяха и все още са всички 
неправителствени организации, работещи в помощ и подкрепа 
на деца и семейства, както и Държавната агенция за закрила на 

Годишно към програмите 
на организацията се 
обръщат около 1000 
човека на различна 

възраст и с различна 
потребност.

2019
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детето, Министерството на труда и социалната политика и 
Министерството на образованието и науката. Беше атакувана 
и националната детска телефонна линия 116111, която е на ДАЗД, 
а дейността й се управлява от Асоциация „Анимус“, към която 
се обръщат за подкрепа стотици деца и родители всяка година.

20 години Фондация “П.У.Л.С.”  
“Същественото  
се вижда със сърцето”
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IN MEMORIAM
С решение на Управителния съвет на 
Фондация “П.У.Л.С.“ програмата за подкрепа 
на пострадали от насилие се именува 
на Център за социална рехабилитация и 
интеграция “Татяна Арсова“ в памет на една 
от личностите - основатели на Фондация 
“П.У.Л.С.”. 
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През 2019 г. Фондация “П.УЛ.С.” 
продължи да осъществява 
дейности по трите основни 
програми:

1. Интеграция и рехаби-
литация на лица и деца, 
жертви на насилие и/
или трафик на хора 
чрез предоставяне на рехаби-
литационни програми в сътруд-
ничество с държавните инсти-
туции (ДСП, Полиция, Съд, 
Прокуратура и др.), 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 извърши-
телите и ефективното прила-
гане на Закона за защита от 
домашното насилие, Закона за 
закрила на детето и Закона за 
борба с трафика в Република 
България. 

Към организацията функционира 
Център за социална рехабилита-

ОСНОВНИ 
ПРОГРАМИ

ОСНОВНИ 
ПРОГРАМИ

ция и интеграция (ЦСРИ) „Татяна 
Арскова“. Директните услуги на 
центъра 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 (КЦ) 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. Про- 
грамата предоставя на постра-
далите добри практики и техники 
на работа от специалисти в 
областта на психичното здраве, 
които подпомагат повишаване 
качеството на живот на хората. 
От края на 2019 г. екипът на 
организацията администрира 
и Кризисен център за деца, 
пострадали от трафик, който 
се намира в гр. София. През 
последните две години Фондация 
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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. 

“П.У.Л.С.“ разшири обхвата на 
своите услуги със създаването 
на мобилни кабинети в градовете 
Брезник и Кърджали, към които 
регулярно се обръщат за помощ 
хора, пострадали от насилие.

3. Програми за работа с 
рискови групи - от 2016 г. 
екипът на Фондация “П.У.Л.С.” 
осъществява дейности по про- 
грама “Подобряване на устойчи-
востта на националната програ- 
ма по туберкулоза”, които се 
изразяват в директна подкре- 
па на уязвими групи, включително 
работа за намаляване разпро-
странението на туберкулоза сред 
ромска общност. Основен момент 
в работата по тази програма 
е директната работа на терен 
с рискови групи, използвайки 
утвърдени практики за скрийнинг 
на риска и мотивиране и насочване 
за изследване. 
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Кризисен 
център за 
лица и деца, 
пострадали от 
домашно насилие, 
трафик или 
друга форма на 
експлоатация

Услугата Кризисен център се предлага в сграда, собственост на 
Фондация “П.У.Л.С”. Общият капацитет на Кризисния център е 12 легла.

Кризисният център за временно настаняване на Фондация “П.У.Л.С.“ 
често пъти е единствената надежда на пострадалите от насилие да 
избягат и да получат възможност за нов живот без унижения, страх, 
побоища и тормоз. Той предоставя защитено пространство, в което 
жертвите се чувстват приети и разбрани, а тяхното страдание е 
уважено. Тук е мястото, където жените и техните деца получават 
сигурност, защита и възможност за възстановяване.
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Общ брой 
клиенти,  

преминали 
през Кризисния 

център 
през 2019

40

Общ брой 
проведени 

консултации 
на клиенти 

на Кризисния 
център 

2 644
жени 

17
деца 

23

Кризисен център                   2019
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Дарители на Кризисния център
Кризисният център се издържа със средства от 
държавата и дарения.  

През последните години услугите на организацията 
бяха подкрепени от редица организации и частни 
лица, които показаха човечност и съпричастност 
към хората, на които помагаме.

И през 2019 г. дългогодишните ни партньори - 
Българска Хранителна банка (БХБ) и Български 
Червен Кръст осигуряваха хранителни продукти за 
нашите клиенти.

Изключителни благодарности бихме искали да 
изкажем отново 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. 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, които ги осигуряват.

През 2019 г. нашите клиенти бяха подкрепени и от 
много нови дарители.

През лятото на 2019 г.  Сдружение “Питър Пан“ 
направи дарение за нуждите на децата от кризисния 
център към Фондация “П.У.Л.С.“. Дарението се 
състои от дрехи, обувки и играчки за деца от 0 до 18 
години, общо 55 кашона.  Доставката на дарението бe 
възможна благодарение на любезното съдействие на 
транспортните фирми АЛ-ИС OOД и АРЕЕС ЕООД, 
които осигуриха безплатен транспорт от Белгия до 
България.

През 2019 г. фирма Мелексис България подари 
нови колела на децата, които ползват услугите на 
Фондация “П.У.Л.С.”. Изключително благодарим за 
подкрепата към пострадалите от насилие.

Тази година ученици от Перник дадоха пример 
за човечност и съчуствие. Учениците от ПМГ 
„Христо Смирненски“ дариха хранителни продукти 
за нуждите на Фондация “П.У.Л.С.”. В продължение 
на месеци майките и децата ползваха дарените 
продукти. 

На 31.05.2019 г. Кризисният център на Фондация 
П.У.Л.С., гр. Перник бе обновен и освежен, благодарение 
на доброволци от L’Oréal България. Само за един 
работен ден служителите от козметичната 
компания успяха да променят атмосферата и 
средата в центъра, както вътре в сградата, така и 
навън в големия двор и да го превърнат в по-добро 
място за временно пребиваване. 
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Чрез активно ангажиране с дейности като основно 
почистване, боядисване и освежаване, декориране 
и подреждане, косене и засаждане, доброволците 
изразиха подкрепата си за благородната кауза на 
Фондация “П.У.Л.С.” – осигуряване на подкрепа на 
пострадалите от насилие и трафик на хора.

Обновяването на Кризисния център бе част от 
ежегодната доброволческа инициатива на L’Oréal, 
наречена Citizen Day (Денят на гражданите). Това 
е един ден в годината, който всички служители 
посвещават на добротворчество и влагат целия 
работен ден, своите умения и енергия в социално 
значими каузи. Това е десетият път, в който 
L’Oréal България организира инициативата у нас.В 
събитието активно се включи и целият екип на 
Фондация “П.У.Л.С.”.

Благодарение на различни дарителски програми 
и инициативи на организацията клиентите на 
Кризисния център и доброволци от Младежки клуб 
“Да бъдем приятели” към Фондация “П.У.Л.С.” имаха 
възможност да се включат в различни вълнуващи 
дейности.

През 2019 година стартирахме партньроство с Hap-
py Escape. Happy Escape е възможност за всеки да 
“избяга” от еднообразното ежедневие в града и да (пре)
открие пътуването в България. Представителите 
на Happy Escape са опитни туристически водачи, 

получили възможността да предложат на по-
широка аудитория от хора уникални туристически 
маршрути, които са подготвени от тях.

Организатор на събитието, зарадвало настанените 
в Кризисния Център, бе Александър Кръстанов 
- ентусиаст по душа и професионалист в 
организирането на процеси и събития. 

По време на приключенията през 2019 г. малките 
и големи приключенци от Кризисния център на 
Фондация “П.У.Л.С.” попътуваха, смяха се, докоснаха 
се до красотата на природата и видяха света от 
различна перспектива – красив, хармоничен и лишен 
от насилие.
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През 2019 година благодарение на подкрепата на 
BCause и дарителски кампании в Платформата.бг  
(Platformata.bg) дейностите на Кризисния център бяха 
подкрепени с над 24 000 лв за осигуряване на текущи 
нужди за майките и децата, които са настанени. 

Мисия с майки и деца на море 
През август благодарение на стотици дарители в 
Платформата.бг настанените в Кризисния център 
за пострадали от насилие на Фондация “П.У.Л.С.” 
имаха възможност да имат своята лятна почивка 
на морето.

Общо 16 майки и деца получиха своите 10 вълнуващи 
и незабравими дни на морето. 

Водещи компании осигуриха месеци хранене на 
настанените в кризисния център на Фондация 
“П.У.Л.С.“

Коледа е време за чудеса и вълшебства. Време за 
любимите ни хора, време за равносметки и планове. 
Коледа е и времето от годината, което отваря 
сърцата на хората в името на най-нуждаещите се.

Малко преди коледните празници добри хора 
обединиха усилия и направиха чудо, не просто 
коледно чудо, а чудо, което дари щастие и усмивки на 
над 30 деца, чудо, което осигури продукти от първа 
необходимост на Кризисния център за пострадали 
от насилие и трафик към Фондация “П.У.Л.С.“ за 
месеци напред.

По традиция в навечерието на Коледа организираме 
празник за деца, на които Фондация “П.У.Л.С.“ е 
помогнала през годината. Часове, изпълнени със смях 
и веселие, подърци от Дядо Коледа, вкусотии и много 
игри.

И така, на 20 декември 2019 година в Арт Център  
“Перуника“ оживяха Снежанка, Елфите на Дядо 
Коледа, дори самият Дядо Коледа дойде и зарадва 
най-послушните и смели деца. Дарители, пожелали 
анонимност, осигуриха кетъриниг, украса и всичко 
необходимо за празничното събитие. Благодарим за 
добрината и дарените детски усмивки.
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Наши приятели в сбъдването на това коледно 
вълшебство бяха Евгения Роева и Иван Станчев от 
Театър “Забавна наука“, задно с Мартин Костадинов, 
който изпълни залата с песни и успя да вдигне на 
крака и най-срамежливите деца. Разбира се, това 
нямаше да се случи и без помощта на DJ Въло Нешев 
и подкрепата на Пламена Маринова. Всичко това 
нямаше да бъде възможно без Боян  Димитров и 
Ралица Маринова, които обединиха и доведоха тези 
чудесни хора в Перник на празника да децата на 
Фондация “П.У.Л.С.“.

За поредна година децата получиха мечтаните 
подаръци, за които писаха писма до Дядо Коледа. 
Помощници в сбъдването на желанията на децата 
бяха десетки добри хора, които обединиха сили 
и дариха най-мечтаните подаръци. Благодарим 
от сърце на нашите дългогодишни приятели 
от Фондация Кампания А21, Мелексис България, 
Операция “Плюшено мече“, Джи Ви Си България и 
Фондация “Приятели 2006”, които за поредна година 
отрупаха елхите ни с подаръци.

Водещи компании показаха, че Коледа може да бъде 
всеки ден и можем да правим малки неща, които 
правят света по-добър всеки ден.

В проведените коледни благотворителни събития 
във Fuse Media, Paysafe Bulgaria, Cortech, Eventure 
служители на компаниите даравяха хранителни 

продукти и ваучери за закупуване на храни за 
настанените в кризисния център на фондация 
“П.У.Л.С.“.

Десетки килограми трайни продукти бяха дарени от 
служителите на 4-те компании. Дарените ваучери за 
хранителни продукти са на обща стойност 1670,00 
лв. Тези продукти и ваучери ще осигурят пълноценно 
хранене за поне три месеца на майките и децата в 
кризисния център на Фондация „П.У.Л.С.“.

Екипът ни изказва изключителна благодарност 
за подкрепата в усилията ни за осигуяване на 
спокойствие, хармония и уют на майките и децата 
в центъра.
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Център за 
социална 
рехабилитация и 
интеграция  
“Татяна Арсова”

Програмите предоставят комплексни 
услуги от психологическа, социална, 
правна и здравна помощ и подкрепа, 
преодоляване на последствията от 
преживяното насилие и мобилизиране на 
ресурси за преодоляване на ситуацията 
на зависимост, изграждане на нагласи и 
умения за равнопоставено общуване.

Центърът предлага комплексни услуги, насочени в 
помощ и подкрепа за лица и деца в риск, пострадали 
от насилие, трафик и други рискови групи, като 
основна част от програми по възстановяване: 

 X Програма “Рехабилитация и интеграция на хора, 
пострадали от насилие и/или в риск”. Основната цел 
на програмата е в насока на вторична и третична 
превенция; предотвратяване на повторното 
виктимизиране; защита; възстановяване и 
реинтеграция на пострадалите от насилие. 

 X Програма “Рехабилитация и интеграция на хора, 
пострадали от трафик и/или в риск”. Основната цел 
на програмата е в насока на вторична и третична 
превенция; предотвратяване на повторното 
виктимизиране; защита; възстановяване и 
реинтеграция на жертвите на трафик. 

 X Програма за консултиране на упражняващите 
насилие. Целта на индивидуалната програма е да 
предложи редица мерки от грижи за осмисляне, 
осъзнаване и преработване на насилническото 
поведение. 

 X Здравна програма за намаляване на щетите от 
социално значими заболявания.

 X 24-часова телефонна линия за пострадали 
от насилие 076/60 10 10 и 076/60 33 60 – телефонно 
консултиране.
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Общ брой  
клиенти 

250
жени 

148

мъже 

18

деца 

84

ЦСРИ  “Татяна Арсова”                                2019
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1 634  
терапевтични 
консултаци

320
кризисни интервенции

2 102
социална медиация

Проведени 
консултации 

3 756

ЦСРИ  “Татяна Арсова”                                2019
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Проблематиката,  
с която сме работили  
през 2019

Физическо насилие: 107

Психическо насилие: 180

Сексуално насилие: 24

Трафик: 5

Риск от попадане в 
трафик: 9

Други проблеми: 46 
(родителстване; 
осиновяване; психична 
болест; загуба на 
родител и др.) 

Извършители на 
насилие: 16

107 180 24 5 9 46 16
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клиенти, получили 
юридически 

консултации  

133 + 22

водене на 
дела 
68

Водене на дела на клиенти на ЦСРИ и КЦ: 68

 X Дела по Семейния кодекс - 23

 X Дела по Закон за защита от домашно насилие - 32

 X Дела по Закон за защита на детето - 5

 X Други - 8

ЦСРИ „Татяна 
Арсова“ 
Клиенти, получили 
юридически 
консултации - 133 

Общ брой 
юридически 
консултации - 206

Кризисен 
център 
Kонсултирани 
клиенти - 22 

Общ брой 
юридически 
консултации - 89



Организацията развива мрежа от услуги и 
предоставя мобилни конуслтации в градовете 
Брезник и Кърджали. 

През 2019 г. в отговор на огромната нужда от подкрепа 
на пострадалите от насилие и партньроство между 
институциите Фондация “П.У.Л.С.“ стартира проект 
“Семейство без насилие – участвай активно и ти!“, 
финансиран от Министерство на правосъдието.

Проектът си постави няколко цели, сред които 
да се оптимизира работата на Регионална 
програма за 24-часова защита, възстановяване и 
реинтеграция на пострадалите от домашно насилие 
в насока ефективна работа на Центъра по социална 
рехабилитация и интеграция “Татяна Арсова“, 
Кризисен център и изграждане на Преходно жилище - 
Регион  Перник, да  се създадат условия за прекъсване 
на модела на възпроизвеждане на насилието 
в общуването в семейството и обществото, 
чрез включване в Програми за консултиране на 
упражняващите насилие, както и мониторинг на 
прилагането на новите промени в Наказателния 
кодекс, интегрирането и оптимизирането им в 
правозащитната и правоприлагащата система. 

Част от дейностите бяха свързани с организирането 
и провеждането на фокус групи с представители 
на институции от областта – ДСП, ОЗД, МВР, 
Прокуратура, Съд, провеждане на регионално 

проучване на основните потребности и нужди 
на професионалистите при работа със случай 
на домашно насилие и подобряване на знанията и 
уменията за разпознаване, работа и насочване на 
пострадали и извършители на домашно насилие. 

Kлиенти, пострадали от насилие, бяха включени 
в група за пострадали. Срещите се провеждаха 
два пъти месечно за 2 часа и протичаха с голяма 
инициатива от страна на участниците, с поставяне 
на много въпроси, споделяне на опит и даване на 
обратна връзка към другите участници на база 
личен опит и преживявания. Проектът спомогна за 
изграждане на преходно жилище за лица, пострадали 
от насилие – жени и деца. 
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Друг проект, по който продължихме работата си 
през 2019 г. бе FIRST – Finding, Investigating, Re-
dress and Support (Намиране, Разследване, Защита 
и Подкрепа), съфинансиран по програма „Права, 
равенство и гражданство“. 

В проекта участват шест организации от България:  
Фондация “Право на детство” гр. Русе, Фондация 
“Джендър алтернативи” гр. Пловдив,  Фондация 
“П.У.Л.С.” гр. Перник, Асоциация “Младежка  ини-
циатива за устойчиво развитие” гр.Варна, “Дизайнер 
България” гр.Габрово и “Лайтмедия”. Водеща е  
Фондация “Право на детство”. 

Целите на проекта са да се повиши докладването на 
случаи на сексуално насилие над деца, да се повиши 
качеството на предоставяните услуги на жертви 
на сексуални посегателства в България, да се 

осъществи превенция срещу сексуалното насилие. 
Той е насочен директно към защита и подкрепа 
на деца, жертви на сексуално насилие и техните 
семейства чрез предоставяне на психологически 
и юридически консултации. Консултациите ще се 
провеждат в  градовете  Пловдив, София, Русе, Варна, 
Кърджали, Сливен, Перник.

В рамките на проекта на 26 март 2019 г. в 
Кърджали се проведе Кръгла маса “Да отворим 
нова страница в разбирането за насилието” 
в партньорство с Областния съвет на БЧК 
Кърджали. 

В дискусията участваха представители на различни 
институции, училищни директори, педагогически 



съветници, социални работници. 

Участниците бяха приветствани от областния 
управител Никола Чанев, който акцентира на 
важността на проблема за насилието в семейството 
и в обществото. Бе  посочено, че само добрата 
координация между институциите, ще гарантира 
успех при решаване на проблема с насилието.

В Кръглата маса ”Да отворим нова страница в 
разбирането за насилието” се включиха началникът 
на РУО в Кърджали Гроздан Колев, който представи 
добри практики от дейността на Регионалния 
екип за превенция на агресията сред ученици в 
област Кърджали. Камелия Чолакова, секретар на  
читалище”Обединение”, запозна присъстващите с 

дейността на Центъра за консултации на жертви 
на насилие, който функционира от няколко години 
към културната институция.   

Добрите практики, статистическа информация 
и обучителни материали ще продължат да бъдат 
споделяни и използвани и след официалното 
приключване на проекта. Изградените мрежи от 
специалисти също ще продължат да функционират, 
за да оказват навременна подкрепа на децата, 
жертви на насилие и/или сексуално насилие.



“Разработване на мониторингова методология 
и провеждане на национален мониторинг на 
политики и институционални практики във 
връзка с домашното насилие и насилието, 
основано на пола в България”

През 2019 Фондация „П.У.Л.С.“ стартира серия от 
инициативи за оценка на съществуващи политики и 
институционални практики в сферата на домашното 
насилие и насилието основано на пола, с крайна цел 
тяхното по-ефективно доразвиване, оптимизиране, 
както и да се създадат инструменти за регулярно 
бъдещо използване. До този момент в България не 
съществува подобен мониторингов обзор, както и 
не съществуват достатъчно надеждни и валидни 
инструменти, измерващи както прилаганите 
политики, така и инстституционалните практики.

Планира се създаване на мониторингова методология 
за оценка на политики и институционални практики 
във връзка с домашното насилие и насилието по 
полов признак в България; Оценка и мониторинг на 
политическата, правната и институционална рамка 
в България; Създаване на препоръки за подобряване 
на политиките във връзка с домашното насилие и 
насилието, основано на пола, както и за провеждане 
на периодичен мониторинг на тези политики.

Анализът ще се реализира в рамките на 
стартиращ международен проект “Разработване 

на мониторингова методоглия и провеждане 
на национален мониторинг на политики и 
институционални практики във връзка с домашното 
насилие и насилието, основано на пола в България.”, 
финансиран от Фонд Активни граждани България 
по Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство. Проектът стартира 
през ноември 2019 година и ще продължи две години.

Фондация “П.У.Л.С.“ ще реализира дейностите 
в партньорство  с Център за изследване на 
демокрацията, като организация, доказала своя 
авторитет в насока реформа, мобилизиране на 
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гражданското общество и въздействие върху 
обществените политики. Дейностите ще се 
реализират в партньорство и с международен 
партньор с дългогодишен опит по проблема. Академия 
по права на човека е неправителствена организация, 
която работи за укрепването на човешките права 
в Норвегия. Организацията има дългогодишен 
опит в тематика, свързана с човешките права, 
като демократично гражданство, теми свързани с 
равенството и др.

Трите организации се поставят за цел повишаване на 
информираността и компетентността по проблема 
на всички нива чрез засилване на сътрудничеството 
между различните сектори.

Споделеният опит ще постави на дневен ред и 
междуинституционални и международни въпроси.
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Основната цел на “Програма за превенция, 
рехабилитация и интеграция на хора, пострадали 
или в риск от трафик“ към Фондация “П.У.Л.С.“ е 
работа в посока предотвратяване  на трафика на 
хорa, защита, възстановяване и реинтеграция на 
жертвите на трафик чрез:

 X Мултидисциплинарен подход за работа по 
всеки един случай;

 X Осигуряване на психологическа, социална, 
правна и трудотерапевтична подкрепа на 
пострадалите лица, чрез включване в програмата- 
Център за социална рехабилитация и интеграция 
“Татяна Арсова”; 

 X Осигуряване на подслон и конкретни мерки 
и услуги за подкрепа и възстановяване след 
преживяната травма, съобразно установените 
специфични потребности, чрез настаняване и 
включване в програмата - “Кризисния център за лица 
и деца пострадали от насилие, трафик и/или в риск”. 

 X Преодоляване на последствията от 
преживяното насилие и мобилизиране на ресурси 
за преодоляване на ситуацията на зависимост от 
извършителя;

 X Изграждане на нагласи и умения за 
равнопоставено общуване.

Програма за 
рехабилитация и 
реинтеграция на 
пострадали от 
трафик
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За периода от 01.01 - 31.12.2019 година,  11  лица и деца 
са подкрепени и включени в “Програма за превенция, 
рехабилитация и интеграция на хора, пострадали 
или в риск от трафик  - 9 жени и 2 деца.  

Според проблематиката:

 X 2 случая на идентифициран риск от трафик, с 
цел трудова експлоатация; 

 X 9 случая на идентифициран риск от въвличане 
в трафик, с цел сексуална експлоатация. 

 X 5  случая на трафик с цел сексуална експлоатация 
( от тях 3 случая на външен трафик и 2 случая на 
вътрешен трафик);

Мултидисциплинарната работа по всеки един случай 
на трафик и/или риск от трафик е от изключителна 
важност за цялостната работа и подкрепа 
на  насочване, подпомагане, овластяване и/или 
превенция. Фондация “П.У.Л.С.“ успешно си партнира 
с партньорски организации на национално ниво като 
НКБТХ, Международна организация по миграция, 
Кампания А21, Дъщерите на България. 

През 2019 година, екипът на организацията проведе 
и се включи в редица събития, мултидисциплинарни 
срещи, конференции, кампании и други, насочени 
към подобряване работата по случаи на трафик, 
обмяна на опит, сътрудничество и сензитивиране 
на обществеността.

жени 

9
деца 

2

Пострадали или  
в риск от трафик                                      
2019



През 2019 година представител на Фондация „П.У.Л.С.“ 
беше номиринан за участие в Международна 
програма за лидери, насочена към борбата с 
трафика на хора.

През месец юли представител на Фондация “П.У.Л.С.” 
Юлия Андонова бе един от българските делегати, 
взели участие в Международна  програма за лидери 
2019 г., насочена към борбата с трафика на хора, 
която се проведе в САЩ. 

Международната програма свързва настоящите и 
нововъзникващите чуждестранни лидери със своите 

американски колеги чрез краткосрочни програми за 
изграждане на взаимно разбирателство по въпросите 
на външната политика. Близо 200 000 изявени 
личности са участвали в програмата, включително 
над 500 настоящи и бивши държавни ръководители и 
хиляди лидери от публичния и частния сектор.

Делегати от различни държави посетиха столицата 
Вашингтон, Мисури, Тексас и Сан Диего, за да научат 
за най-добрите практики в борба с трафика на 
хора, да бъдат вдъхновени от работата, която се 
извършва в САЩ и да се завърнат в своята страна с 
нови идеи, които да могат да представят на местно 
и национално ниво.

Поканата за участие в Международната програма 
за лидери, насочена към борба с трафика на хора бе 
чудесна възможност и платформа за представителя 
на Фондация “П.У.Л.С.” да изследва най-добрите 
практики, иновативните подходи и политики за 
справяне с трафика на хора. 

През 2019 г. Фондация “П.У.Л.С” бе посетена от 
различни експери в борбата срещу насилието, 
основано на пола и трафика на хора.
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На 6 април 2019 г. докладчици на ООН, придружавани 
от УНИЦЕФ България, посетиха организацията 
във връзка с изготвяне на доклад за това как 
държавата се грижи за децата, пострадали от 
сексуално насилие. Гостите бяха впечатлени от 
къщата на организацията и цялата обстановка. 
Те се запознаха с дейността на Фондация “П.У.Л.С“, 
както и с трудностите, които екипът среща в 
ежедневната си работа, свързани с липсата на 
добри условия и дългосрочни и добре финансирани 
политики в работата по превенция на насилието и 
социална интеграция и рехабилитация на жертвите 
на насилие.

На 19 октомври 2019 г. специалният докладчик на ООН 
по въпросите на насилието над жени г-жа Дубравка 
Симонович посети офиса на Фондация “П.У.Л.С“.

Целта на визитата на г-жа Симонович в България бе 
да разгледа въпроси, свързани с насилието над жени 
и момичета, както и причините за това насилие 
и последствията от него, а също и други въпроси, 
включително достъпа до подслон, до правосъдие и до 
здравни репродуктивни услуги.

Специалният докладчик се срещна с правителствени 
служители, представители на гражданското 
общество, в това число и Фондация “П.У.Л.С.“, агенции 
на ООН и на Омбудсмана.

Делегация на експертната група на Съвета на 

Европа за борба с трафика на хора (GRETA) извърши 
оценъчно посещение в България от 9 до 13 декември 
2019 г. като част от третия кръг за оценка на 
Конвенцията за борба с трафика на хора. Фокусът на 
този кръг за оценка на Конвенцията е върху достъпа 
на жертвите на трафик до правосъдие и ефективни 
средства за правна защита. 

В делегацията на GRETA участваха г-н Кевин Хайланд 
и г-жа Иа Дадунашвили, членове на експертната 
група, г-жа Петя Несторова, изпълнителен секретар 
на Конвенцията на Съвета на Европа, и г-жа Урсула 
Щикер, от секретариата на конвенцията. 
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ОБУЧИТЕЛНИ, 
ПРЕВАНТИВНИ 
ПРОГРАМИ, 
КАМПАНИИ
И 
МЛАДЕЖКИ 
ДЕЙНОСТИ 

През 2019 г. екипът на Фондация „П.У.Л.С.“ като част от  
Обединение “Детство без насилие”, имаше възможност 
да се включи в разпространението на инициативата 

“INSPIRE: Седем стратегии за 
прекратяване на насилието над 
деца” чрез организирането на 
местни и регионални срещи  за 
популяризиране на стратегията.
През месец юни Фондация „П.У.Л.С.“ в партньорство 
проведе поредица от срещи под надслов„Вдъхновени 
– заедно срещу насилието” в градовете Перник, 
Кърджали, Хасково и Благоевград..

В събитията се включиха представители на местни 
и регионални институции, сред които РДСП, ДСП, 
ОДМВР, РУО, училища, граждански организации 
и други структури, ангажирани със закрилата и 
правата на деца.

В хода на срещата пред институциите беше 
представен пакетът от седем стратегии „INSPIRE” 
(Вдъхновени) - базиран на доказателства ресурс на 
СЗО, УНИЦЕФ и други международни организации 
и ангажиран с предотвратяването и отговора на 
насилието над деца и подрастващи.Документът, 
съдържащ в себе си подбран набор от стратегии и 
надеждни налични данни, е в услуга на държавите и 
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общностите. Той служи за засилване фокуса върху 
програмите и услугите за превенция, които имат 
най-голям потенциал да намалят насилието над 
деца. В основата на INSPIRE е заложен принципът от 
Конвенцията на ООН за правата на детето (КПД), 
че всички деца имат правото на свобода от всички 
форми на насилие, като документът има за цел да 
помогне на правителствата и неправителствените 
организации да следят напредъка и промените в 
хода на прилагането на стратегиите на INSPIRE 
за превенция и реагиране на насилието над деца и 
юноши.

И през 2019 г.  екипът на Фондация “П.У.Л.С.” 
участва 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. 
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SUPPORT – “Подпомагане на 
децата в деликатната фаза между 
юношеството и зрелостта, 
докато напускат заведенията за 
алтернативна грижа”

В началото на 2019 година екипът на Фондация 
“П.У.Л.С.“ стартира работата си по нов двугодишен 
международен проект SUPPORT – “Подпомагане на 
децата в деликатната фаза между юношеството 
и зрелостта, докато напускат заведенията за 
алтернативна грижа”, финансиран от Европейската 
комисия.

Проектът се координира от Фондация “П.У.Л.С.” и 
включва партньорство на 3 държави от ЕС - Бъл-
гария, Португалия и Италия, които се обединяват 
в посока създаване на всеобхватни грижи за деца, 
напускащи институции от резидентен тип. 

Основните цели, които SUPPORT си поставя, са 
да се повишат компетенциите и уменията на 
специалистите, работещи в домове за настаняване; 
да се създаде инструмент, основан на детски и 
динамичен мултидисциплинарен подход; да се 
насърчава участието на децата, настанени в домове, 
имайки в предвид решения за техните реални и 
бъдещи условия, както и да насърчава обмена на добри 

Supporting children in the delicate phase 
between adolescence and adulthood 
while leaving alternative care facilities   
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практики във всяка страна и сред европейските 
партньори;

В рамките на проекта предстои да се проведат 
семинари с деца, напускащи грижата. Предвижда се 
и създаването на Консултативна група от деца и 
младежи, които ще могат да се включат директно в 
различните фази на проекта. SUPPORT също така ще 
осигури обучение за професионалистите, работещи 
в системата за закрила на детето и институции за 
резидентна грижа във всяка страна. 

Във връзка с реализирането на поставените цели и 
задачи в проекта SUPPORT Фондация “П.У.Л.С. “ проведе  
проучване в системата за защита и капацитет за 
резидентна грижа. Основна цел на изследването е да 
се направи моментна снимка на ситуацията и да се 
планират подходящи обучителни програми.

Изследването бе адресирано към екипите, които 
работят в  ЦНСТ, КЦ, ЦОП и др, както и юноши от 
14 до 18 години, ползващи социалната услуга. Целта 
на изследването беше да се създаде инструмент, 
основан на детски и динамичен мултидисциплинарен 
подход. Също така да се подпомогне работата на 
екипите, работещи в ЦНСТ.
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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.“ в 
партньорство със Сдружение “Знание, Успех, Про-
мяна” и Фондация “Луси Фейтфул”, Великобритания.

С 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 през 2019 бяха проведени 
сензитивиращи обучения с деца, родители и учители 
в  детски градини и училища  в Югозападен регион.

По време на сензитивиращите тренинги децата 
имаха възможност да се докоснат до темата за 
емоциите и своите преживявания. Беше отделено и 
пространство за въвеждането на темата относно  
“Личните граници”  чрез  работа с книжката и клипа 
“Моето тяло”.  Децата успяха да се запознаят  и с 
Конвенцията за правата на детето към ООН, като 
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работи и върху  инструменти,  с които  децата да 
разполагат в рискови ситуации, както  и да споделят 
със значими възрастни.  

Програма за превнеция на сексуално 
насилие “Таралежи“
През февруари 2019 г. стартирахме програмата 
“Таралежи”, която продължава и през 2020 г. 
Програмата е пилотна образователна програма, 
насочена към предотвратяване на сексуалното 
насилие над деца. Фондация Lucy Faithfull и Helen 
Blackburn & Associates са в партньорство с Southwark 

акцента беше поставен върху  член 19. Беше въведено  
понятието “Телесно наказание” по  съответен начин 
за възрастта им. 

В рамките на обученията бе разгледана внимателно 
и съдържанието на книжка “Всяко дете има право 
да бъде докосвано с обич!”, която беше разработена 
специално за целите на програмата. 

Сензитивиращите обучения предложиха на участ-
ниците и техники за овладяване на тревожни 
състояния и себеуспокояващи умения, които са 
изключително полезни  за децата по отношение на 
превенцията насилие. В процеса на работа с тях се 
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Council за проектиране 
и предоставяне на 
програмата на деца 
на възраст от девет 
до единадесет години. 
Програмата се състои 
от пет сесии, насочени 
към повишаване на 
осведомеността и 
разбирането на децата 
за това как те могат да се 
предпазят от сексуално 
насилие; насърчавайки 
ги да обмислят въпроси, 
свързани с уважението 
на другите и към себе 

си, доброто и лошото докосване, осведомеността 
за тялото и споделянето на опасения с доверен 
възрастен.

Основните цели, които си поставя обучителната 
програма, са подрастващите да могат да 
идентифицират ситуации, в които те могат да 
бъдат застрашени от злоупотреба; да разберат, 
че могат да кажат “не”, ако не се чувстват добре 
в дадена ситуация ситуация; да идентифицират 
доверен възрастен, на когото могат да разкажат 
неприятна за тях ситуация.

Програмата стартира с участието на четири 

училища от област Перник и две от Дупница 
и Благоевград, където чрез интерактивно 
обучение ученици от начален курс ще повишат 
осведомеността и разбирането си за това как 
те могат да се предпазят от сексуално насилие. 
Застъпено е участието на учители и родители, както 
и диалог с децата по въпроси, свързани с техните 
чувства, опасения, притеснения и безпокойства. 
Активностите ще бъдат провеждани всяка седмица, 
а по време на тях децата, заедно с обучители, ще 
работят по различни ситуации и казуси. Чрез тях те 
ще бъдат насърчавани да обмислят въпроси свързани 
с уважението на другите и към себе си.

Реализирането на програмата “Таралежи“ в област 
Перник е възможно благодарение на партньроството 
на Фондация “П.У.Л.С.” с Областна администрация 
Перник и Регионално управление по образование- 
Перник с финансовата подкрепа на Фондация ОАК.
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Младежки клуб  
“Да бъдем приятели” 

На 03 юни се отбелязоха 19 
години от създаването на 
Младежки клуб „Да бъдем 
приятели”. Той стартира 
своята дейност една 
година след основаването 
на Фондация “П.У.Л.С.” 
през 1999 г. От този 
момент доброволци и 
професионалисти вървят 
ръка за ръка в борбата с 
насилието.

Мисията, която обединява младежи от различни 
поколения, е възможността да помагат на своите 
връстници да изграждат хармонични отношения 
с околните, изпълнени с равнопоставеност, 
разбирателство и толерантност. За тази 
цел доброволците се стремят да изграждат 
нетърпимост у младите хора към формите на 
насилие в човешките взаимоотношения и им 
помагат да преосмислят и променят своето 
агресивно и нетолерантно поведение към другите. За 
изпълнението на тази нелека задача доброволците 
преминават системно обучения за разпознаване 
на формите и симптомите на насилие; провеждат 

семинари сред своите връстници, с цел превенция 
на насилие; организират и участват в кампании, 
конференции, в изработването на информационни 
брошури и обучителни филми.

Младежите взимат участие в ежеседмични 
срещи на клуба, по време на които обсъждат теми 
чувствителни за тях, планират информационни 
дейности сред своите връстници. Дискутират 
теми като отношения между връстници, насилие 
в обществото, семейни модели, домашно насилие и 
какво означава да бъдеш част от двойка, емоционална 
интелигентност и т.н.
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Една от основните цели на Младежки клуб “Да 
бъдем приятели”  е тези млади хора да преосмислят 
поведението си на “бунтари” и да го трансформират в 
поведение на застъпници и защитници на човешките 
права. Те са основното ядро за набиране на други деца 
и приобщаването им към групата на доброволците в 
Младежкия клуб.

През годините Младежки клуб “Да бъдем приятели” 
се е доказал като основна движеща сила на 
организацията – част от екипа на Фондация “П.У.Л.С.” 
са вече порастнали доброволци от клуба, които 
разпознават борбата с насилието като своя лична 
цел и мисия в живота.

В периода 16-18 август 2019г. на един от най-
впечатляващите, български водопади – Полска 
Скакавица, се проведе тийм билдинг на палатки с 
младежите, участващи в Младежки клуб “Да бъдем 
приятели” към Фондация “П.У.Л.С.”

Тиймбилдингът се превърна в няколко страхотни дни, 
пълни с емоции, смях и добро настроение, съчетани с 
пракрасни гледки и освежаващо къпане под водопада, 
а пътят наобратно към Перник отново бе изпълнен 
с вълнуващи и незабравими моменти.

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. 

Специални гости на събитието бяха двамата 
настоящи български младежки делегати към 
Организацията на обединените нации – Богомила 
Корманова и Минко Даскалов.

Изявите започнаха в 18.00 ч. в Централния градски 
парк, на “Кестеновата“ (мраморна) алея. Всички 
млади хора имаха възможността да се включат в 
информационната игра, чрез която научиха много 
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нови неща за дейностите на младежките организации 
и институции.

По темата превенция на употребата на наркотични 
и психотропни вещества, от Превантивно-
информационния център към Община Перник бяха 
раздадени множество информационни материали, 
а от представителите на Фондация “П.У.Л.С всеки 
можеше да се информира относно превенцията 
на насилие, както и да се включи в играта „Не ме 
съди човече”, свързана с темата за щадящо детско 
правосъдие.

И тъй като на 12 август младежките организации 
честват не само Международния ден на младежта, 
но и Рождения ден на Консултативния съвет за 
младежка политика, който стана на 11 години, 
празникът завърши с празнична торта, много 
настроение и младежки концерт на танцовите 
формации „АРА“, „Sweet pink“, „Ситара денс“ и „4way“. 

Инициативата бе част от Общинския годишен 
план за младежта 2019 г. и се финансира от Община 
Перник.

През 2019 г. част от екипа на Фондация „П.У.Л.С.“ се 
включи като обучители в програмата „Киберскаути” 
на Националния център за безопасен интернет при 
Фондация „Приложни изследвания и комуникация” с 
финансовата подкрепа на Теленор. 

Обучителната програма „Киберскаут“използва 
метода „връстници обучават връстници“ за 
ефективно популяризиране на основните рискове в 
интернет пространството и съответните начини 
за справяне с тях сред ученици от цялата страна.

За тази цел, ученици от 5 клас из цяла България 
преминаха през двудневни обучения за онлайн 
безопасност и предават натрупаните знания на свои 
връстници в ролята си на киберскаути. 

Участниците поетапно се сблъскваха с 
предизвикателства, свързани с основните рискове 
в онлайн пространството и с начините за справяне 
с тях. Оттук нататък те ще популяризират 
наученото сред свои връстници и ще ги съветват 
как да постъпват при проблеми в интернет.
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Акцент в програмата “Подобряване устойчи-
востта на националната програма по туберкулоза” 
е да се установи ранна диагностика на случаите 
на лекарствена резистентност сред ключовото 
засегнато население със специален акцент върху 
населението от ромски произход. Програмата 
цели да насърчи устойчива обществена система 
на здравеопазване с качествена диагностика на 
туберкулоза, превенция, лечение и грижи. 

По програмата през 2019 г. екипът е достигнал 
до 383 души, от които 114 са получили медицинско 
изследване. 4-ма души са диагностицирани с 
латентна туберкулозна инфекция.

В рамките на програмата представители на 
Фондация “П.У.Л.С.“ взеха участие в редица събития 
на местно, национално и международно ниво.

Друг акцент в работата ни с рискови групи са 
обученията по превенция на зависимости. Екипът 
на организацията провежда обучения сред различни 
групи хора с цел информиране за видовете наркотични 
вещества и рисковете при тяхната употреба. 

РАБОТА С 
РИСКОВИ 
ГРУПИ
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Общ брой 
клиенти
през 2019

383

Работа с рискови групи                             2019

диагностицирани  
с туберкулоза

4изследвани

114
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Акция Капачки 
На 30.05.2019 г. пред сградата на Централната поща 
в Перник бе поставено Метално сърце за събиране 
на непотребни пластмасови капачки. Инициативата 
бе организирана от Фондация "П.У.Л.С.", заедно с 
неформалната група "Достъпна градска среда - 
Перник" 

Събраните капачки се предават за рециклиране, а с 
получените средства се закпуват необходими уреди 
или медикаменти за детското отделение в МБАЛ 
"Рахила Ангелова".

В инициативата се включиха редица граждани, 
дарители, медицински специалисти, институции и 
местни политици.

Идеята бе активно 
подкрепена от г-жа 
Росица Димитрова и 
екипа на операционен 
блок към МБАЛ “Рахила 
Ангелова” и сестра 
Тонева от СБАЛББ, 
които показаха колко 
важна е подкрепата на 
медицинската общност 
за разрешаването на 
проблемите в областта.

Кампанията получи подкрепа от бившия кмет на 
община Перник д-р Вяра Церовска, а настоящият 
кмет- г-н Станислав Владимиров подкрепи тази идея 
от самото начало и с негова помощ беше изработено 
първото сърце в града. Благодарение на Кмета на 
община Трън г-жа Цветислава Цветкова от месец 
юли 2019 г. инициативата се разшири и ангажира и 
гражданите на община Трън.

На 29.11.2019 г. Фондация “П.У.Л.С.“ и “Достъпна градска 
среда“ реализираха първото дарение с средствата, 
събрани от капачки за Педиатричното отделение 
на МБАЛ “Рахила Ангелова“. Дарението включваше 
неща от първа необходимост за персонала и малките 
пациенти.



45

Екипът на Фондация “П.У.Л.С.” би 
желал да изкаже благодарности 
и на всички граждани, които 
пуснаха своите капачки в сърцето 
или ги дариха в офиса на Фондация 
“П.У.Л.С.”.

Кампанията продължава и всички 
желаещи биха могли да се включат 
като даряват капачки - така те 
ще могат да сторят добрини, 
чрез които да подпомогнат 
благополучието на всяко дете.

Благодарности

Изказваме най-искрените си благодарности за ангажираността 
и присъствието, за активната гражданска позиция и профе-
сионализъм, както и за цялата подкрепа, която ни оказвате в 
посока позитивна промяна на нагласите на нашето общество.

С благодарност към нашите партньори, приятели и доброжелатели, 
които подкрепиха  усилията на Фондация “П.У.Л.С.” за свят без 
насилие:

1. Фондация BCause – в помощ на благотворителността 

2. Български фонд за жените 

3. Международен женски клуб 

4. Райфазен банк България 

5. PaySafe България 

6. Фюз медия 

7. Омега Софт 

8. ПиПиДИ 

9. ДжиВиЕс България 

10. Мелексис България 

11. Българска хранителна банка 

12. L’Oréal България

 и други... 
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Предоставянето на помощ и подкрепа за пострадали от насилие, както и 
програми за превенция е възможно благодарение на следните проекти:

1. “Кризисен център за лица пострадали от насилие или жертви 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-март 2019 г.; 
октомври 2019 - март 2020 г.

4. 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

5. SUPPORT- Supporting Children in the delicate phase between adoles-
cence and adulthood while leaving alternative care facilities- Януари 2019 г.-
Декември 2020 г.

6.„Семейство без насилие – участвай активно и ти!“-финансиран от 
Министерство на правосъдието

7.„Шанс за всяко дете - дарителска инициатива „Избери за да помогнеш“- 
на Райфайзен банк

НАШИТЕ 
ПРОЕКТИ 
ПРЕЗ 2019
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Партньори от страната и 
чужбина 

През 2019, в процеса на 
разработване на общи проекти 
и инициативи, Фондация 
„П.У.Л.С.“ продължи да развива 
и създава нови ефективни 
партньорства с организации 
от България, Европа и САЩ.

8. Проект “Разработване на мониторингова методология и провеждане 
на национален мониторинг на политики и институционални практики 
във връзка с домашното насилие и насилието, основано на пола в 
България”, финансиран от Фонд Активни граждани

9.  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.; 

10. FIRST- Finding Investigating Redress Support, EK, септември 2018 - 
септември 2020



ДОКЛАД 
НА 
НЕЗАВИСИМИЯ 
ОДИТОР
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Фондация “П.У.Л.С.”

Тел. 076/ 60 10 10 
e-mail: pulse.women@gmail.com 

www.pulsfoundation.org


