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МИСИЯ

Да работи за свят, свободен от насилие, чрез предоставяне на помощ и 
подкрепа на хора, преживели насилие и повишаване чувствителността 
на обществото към проблема с цел елиминиране формите на насилие в 
човешките отношения.

Приоритет на Фондация “П.У.Л.С.” е изграждане и утвърждаване на ефектив-
на програма от грижи в региона на Югозападна България за възрастни, 
юноши и деца, и техните семейства, които са преживели насилие. 

Фондацията работи в две основни насоки по отношение на насилието – 
превенция и рехабилитация. 

Първата се занимава със съществуващите обществени и институционални 
нагласи по отношение на случаите на домашно насилие, сексуално насилие, 
трафик, злоупотреба с деца и възприема образователен подход, лобиране, 
застъпничество и планиране на инициативи и дейности в общността. 

Втората насока се занимава с идентифицираните случаи на насилие и 
възприема индивидуален или семеен подход при работата. Ние акцентираме 
върху необходимостта от предоставяне на кризисна помощ и интервенция 
в случаите на актуално насилие, преди предоставянето на друг вид 
психологическа, семейна, правна подкрепа и/или лечение на травмата.
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Скъпи партньори, колеги, приятели, 

Скъпи всички вие, за които нашият годишен преглед на дейността ще 
преставлява интерес,

С голямо удоволствие представяме дейността си за изминалата 
2020 год. Работата на Фондация “П.У.Л.С.” беше изпъстрена с много 
предизвикателства, безкрайни моменти на радост и гордост, и 
постигнати успехи. Предизвикателства винаги има и ще има - особено 
когато всички ние сме се нагърбили с тази нелека задача да следваме 
потребностите и крайните нужди на страдащите и слабите. 

Хората, пострадали от насилие, независимо от възраст, пол, социална, 
етническа и религиозна принадлежност, винаги се явяват в позиция на 
крайна нужда от защита и помощ. От изключителна важност за тях е да 
ги приемем такива, каквито са, и да сме до тях, да назовем страданието 
и да го признаем, да им кажем “Ти можеш, ти ще се справиш“.

Една от най-уязвимите групи в това страдание са децата. Децата, 
които станаха част от програмите на Фондация “П.У.Л.С”, са обикновено 
без родители или в процес на разсиновяване, преживяващи тежки форми 
на насилие от всякакъв порядък и вид. 

Всички ние знаем, че детството е ключов момент за развитието на  
психично здрав индивид и за формирането на неговата личност. Д-р 
Станислас Томкиевич много добре го е казал: “Отсъствието на майчина 
любов е почти толкова травмиращо, колкото лагера в Аушвиц-Биркенау“.

За това с много благодарност се обръщам към целия екип на Фондация 
“П.У.Л.С.”- психолози, социални работници, педагози, административен 
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екип, за неуморните грижи към всички тези хора, поставени в ситуация на риск и крайна нужда. Благодаря, 
мили колеги, за неуморния труд, за големите ви души и сръчни ръце. Благодаря за това, че сте всеотдайни в 
професионализма си  и алтернативни в решенията.

Благодаря, прекрасни партньори, че сте винаги с нас. Благодаря за това, че не сте безучастни, защото 
безучастието на обществото е равно на съучастие. И въпреки това, че не винаги сме еднакво мислещи, вървим 
напред за най-доброто благо на нашите клиенти. 

Благодаря за това, че следвате винаги потребностите на пострадалите, поставяйки в центъра човека и 
неговата индивидуалност, за работата в мултидисциплинарни екипи, не само вътре в организациите ни, но 
и в ефективни партньорства с правителствени и неправителствени организации, работещи в най-тясно 
сътрудничество.

И не на последно място - благодаря на нашите дарители! 

Без вас, мили дарители, нямаше да има толкова радост в детските очи, толкова щастливи моменти на 
празници, море и планина. Вие дадохте възможност на децата и техните родители да отидат на места, за 
които дори не бяха мечтали, да получат желани подаръци и пълни трапези с лакомства. 

Благодаря на ВСИЧКИ вас, професионалисти, които с големите си сърца правите живота по-хубав и хармоничен!

Екатерина Велева,  
Председател на Фондация “П.У.Л.С.”
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2020 г. беше определена като ОГЛЕДАЛНА ГОДИНА, не само защото 
годината е огледална, но и защото ни провокира да се “огледаме” - както 
навътре към себе си, така и към социума, в който живеем. Замислихме 
се за смисъла на живота и ценностите, които изповядваме, за нашите 
различности и еднаквости, за предизвикателствата на живота и 
индивидуалния и колективен отговор на човечеството.

Огледалната година 2020 в нумерологията се нарича ангелска. А какво се 
случи през високосната 2020 г. в живота на Фондация “П.У.Л.С.” - Перник:

Годината 2020-та не беше спокойна, като беше изпълнена с много 
събития  и динамика, която засегна всички сфери на дейности и може 
да се каже дори, че беше превратна във всяко едно отношение. Годината 
премина под знака на пандемията СОVID-19, която ни постави пред 
нови предизвикателства и се докоснахме до емоции, които варираха от 
първичното желание да оцелеем и да останем живи, борейки се с вируса, 
до това да се съхраним като хора със здрава психика и балансиран живот.  

Огледалната година принадлежи на ангелската нумерология и много 
събития бяха от решаващо значение. За екипа на Фондация “П.У.Л.С.”-
Перник и за самата организация тя беше успешна, като се случиха 
много сериозни и важни промени, издигащи ни до нов етап на развитие. 
Справихме се с трудности и изпитания на човешката воля, които бяха 
част от нашето ежедневие. Изискваше се много енергия, отговорност 
и балансирани действия. Систематичната и старателна работа на 
всички ни доближи до нови нива на развитие и успехи, както в личен, така 
и в професионален план. 

По отношение на финансите, годината беше относително стабилна, 
но също така и лежерна. Много донори и благодеятели откликнаха на 
нуждите на организацията, което ни позволи да се справим не само с 
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издръжката на организацията, но и да сбъднем ходенето на лагери, на море, както и културни и социални 
активности, някои от които се случваха за първи път в живота на нашите клиенти. 

По отношение на средата, в която работихме, преживяхме ситуации, достигащи до екстремни емоции, борба 
на различни идеологии и изповядване на  различни ценности. Наложи се да се противопоставяме на действията 
на партниращи органи и организации, както и да се справяме с много неприятности. Благодарение на опита 
и разумния избор направихме промени, дори се отказахме от предлагането на социалната услуга “Кризисен 
център за деца” в името на промяната и търсенето на перспектива, която да даде нов облик на този вид 
услуги. Така съумяхме да излезем от една опасна и кризисна ситуация както за екипа ни, така и за децата, 
жертви на насилие и в риск от трафик, които подкрепихме в рамките на услугата. 

Въпреки трудностите, провокациите и изпитанията, бяхме открити и честни, като се опитахме да разкрием 
пред себе си и пред партньорите ни необходимостта от промяна във вида и начина на предлагане на услугите 
за деца, както и факта, че само с подкрепата между партньорите, доверието към експертите и еднаквото 
разбиране за “най-добър интерес на детето” може да се постигне успех в сферата на услугите за деца.   

Важен детайл на успеха през 2020 г. беше вярата ни, че правим добри неща, че подкрепяме лица и деца, които 
са изпаднали в рискова ситуация. Нито за момент не спряхме да творим и да мечтаем за по-добро бъдеще и за 
свят без насилие. Благодарение на тази вяра не загубихме пътя и продължихме да се движим, което ни изведе 
до постигането на просперитет и устойчиво бъдеще.

Марияна Евтимова,  
изпълнителен председател на Фондация “П.У.Л.С.”
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ОСНОВНИ 
ПРОГРАМИ

ПРОГРАМИ
И УСЛУГИ
за 24-часова 
защита, 
възстановяване 
и реинтеграция 
на пострадалите 
от домашно 
насилие и 
упражняващите 
насилие

Основната цел на услугите, които предлага Фондация “П.У.Л.С” за 
лица и деца в риск, пострадали от насилие или жертви на трафик, 
е да намали насилието в семейството и обществото, както 
и да разработва и надгражда програми от грижи за различни 
рискови групи. Подобряването на грижата за деца и семейства, 
пострадали от насилие и трафик, както и други рискови групи, е 
чрез предоставяне на лесно достъпни услуги в общността като 
алтернатива на институционалния подход към тези случаи.

Фондация “П.У.Л.С” е лицензиран доставчик на социални услуги за 
лица и деца, в т.ч. активно работи с целевите групи - “лица и деца в 
риск, жертви на различни форми на насилие и трафик”, както и “лица 
и деца с наркотична зависимост и други рискови групи”, предлагайки 
както превантивни програми, така и програми за рехабилитация и 
интеграция.

Като лицензиран доставчик на социални услуги за деца, Фондация 
“П.У.Л.С.” има разработена Политика за закрила на детето и 
Етичен кодекс за работа с деца, както и всички ангажирани в 
дейностите на организацията, 
професионалисти подписват 
ДЕКЛАРАЦИЯ за защита 
на личните данни по ЗЗЛД 
и за конфиденциалност на 
информацията, придобита по 
време на работа.

Гледай видео

https://www.youtube.com/watch?v=JPUEC1Mg0xM
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Центърът за социална рехабилитация и интеграция 
за деца и лица в риск, пострадали от насилие, трафик 
и други рискови групи „Татяна Арсова“ предоставя 
комплексна грижа за хора пострадали или в риск от 
насилие. 

ЦСРИ е разположен в сграда на Фондация “П.У.Л.С.” 
в гр. Перник, като предоставя услуги на местно, 
регионално и национално ниво. 

Услугите включени в Програмите за “Рехабилитация 
и интеграция на хора, пострадали от насилие и/
или в риск“, “Рехабилитация и интеграция на хора, 
пострадали от трафик и/или в риск“, “Програма за 
консултиране на упражняващи насилие” и Здравна 
програма се предоставят и мобилно. 

През 2020 год. организацията предоставя мобилни 
консултации в градовете Кърджали и Брезник. 

ЦСРИ  
“Татяна Арсова”
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Разпределение “стари – нови” клиенти на службата през 2020 г.

  Жени          37                               198

  Мъже 2   26

  Деца        28                    123

Общ брой клиенти               67                                                     347

ЦСРИ “Татяна Арсова” оказва 24 часова подкрепа на пострадали или в 
риск от насилие. В Центъра пострадалите от насилие получават:

 X Психологическа помощ и подкрепа 

 X Кризисна интервенция 

 X Социална подкрепа 

 X Юридическа помощ

 X Други – според индивидуалните нужди 

При нужда пострадалото лице може да получи и подслон в Кризисен 
център.

ЦСРИ  “Татяна Арсова”
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Общ брой  
клиенти 

414
жени 

235

мъже 

25

деца 

151

ЦСРИ  “Татяна Арсова”
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2032 терапевтични консултаци

750 кризисни интервенции

• по телефон - 154

• на клиенти на двата КЦ - 503

27фамилни и семейни консултации:

• семейни консултации на клиенти в КЦ - 18

1978 социална медиация КЦД “Надежда”:

• социална работа и посредничество - 1645

• работа с институции (работни срещи по случаи) - 40

• работа с институции (телефонни разговори по 
случаи) - 293

Проведени 
консултации 

8 579

ЦСРИ  “Татяна Арсова”
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Проблематика на случаите,  
по които сме работили през 2020–

Физическо насилие - 281

Психическо насилие - 221

Сексуално насилие - 36

Трафик на хора - 19

Риск от трафик на хора - 33

Друго (родителстване, 
осиновяване, психическа 
болест, загуба на родител и 
др.)- 62

Упражняващ насилие - 13

*Проблематиката, по която се 
работи, налага често пъти един 
клиент на организацията да попада 
в повече от една категория, поради 
което се получават разминавания 
между броя клиенти и броя случаи, 
по които Фондация “П.У.Л.С.” работи.

665 
общ брой случаи

ЦСРИ  “Татяна Арсова”

281 221 36 19 33 62 13
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През календарната 2020 г. са консултирани общо 
138 индивидуални клиенти на Фондация “П.У.Л.С.” 
- Перник, като юридическите консултации са 
финансирани от проекти на организацията и 
са безплатни за клиентите й, както и про-боно 
консултации (които не са покрити от проекти на 
организацията, но са безплатни за клиентите).

 X Клиенти 138 броя, от които нови: 76 броя

 X Брой юридически консултации: 331 броя 

138  клиенти

76 нови клиенти

Юридически 
консултации

ЦСРИ  “Татяна Арсова”

331  
юридически консултации



16

Основната цел на Програма  „Превенция, рехабили-
тация и интеграция на хора, пострадали или в риск 
от трафик“ към Фондация „П.У.Л.С.“ е работа в посо-
ка предотвратяване  на трафика на хора, 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 по-
страдалите лица, чрез включване в програмата - 
ЦСРИ „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“, както и Кризисен център за настаняване 
на деца, пострадали от насилие, с приоритетно 
настаняване на жертви на трафик. 

 X Преодоляване на последствията от преживя-
ното насилие и мобилизиране на ресурси за прео-
доляване на ситуацията на зависимост от извър-
шителя;

 X Обучения на специалисти, работещи по казуси 
на трафик;

ОСНОВНИ ПРОГРАМИ

Програма 
“Превенция, 
рехабилитация и 
интеграция на хора, 
пострадали или в 
риск от трафик”
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 X Обучения за деца, младежи и възрастни, в риск 
от трафик и/или преживели трафик;

 X Изграждане на нагласи и умения за равнопо-
ставено общуване;

За периода от 01.01-31.12.2020 година  33  лица и деца 
са подкрепени и включени в Програма „Превенция, 
рехабилитация и интеграция на хора“, пострадали 
или в риск от трафик. От тях 11 жени, 21 деца, 1 мъж.

От тях: 10 лица и деца са преминали през Кризисен 
център за лица и деца пострадали от насилие и/или 
трафик - 7 жени и 3 деца.

От тях: 16 деца са преминали през Кризисен център 
за деца, пострадали от насилие с приоритетно 
настаняване на жертви на трафик.

Общ брой  
клиенти 

жени 11 мъже 1деца 21

33

Клиенти на 
Кризисния 
център за 
лица и деца, 
пострадали от 
насилие и/или 
трафик жени 7 деца 3

Клиенти на 
Кризисния 
център 
за деца, 
пострадали 
от насилие и/
или трафик деца 16
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Според проблематиката:

 X 1 бежанка с две деца, станала жертва на тра-
фик с цел сексуална експлоатация след пристига-
нето им  в България;

 X 1 жена с чуждо гражданство, въвлечена в 
трафик с цел сексуална експлоатация, пристигайки 
в България, чрез фалшива обява за екскурзия 
до България. Клиентката беше репатрирана с 
партньорска подкрепа в страната и по произход;

 X 13 случая на идентифициран риск от ретрафик; 

 X 21 случая на деца в риск от въвличане в трафик;

 X 12 случая на идентифициран трафик, с цел 
сексуална експлоатация ( 11 жени и 1 мъж); 

 X 1 дете, жертва на трафик с цел сексуална 
експлоатация/проституция;

 X 4 деца, пострадали от трафик (по време на 
трафика са били заедно с майките им, които са 
сексуално експлоатирани);

 X По един от случаите има образувано досъдебно 
производство за трафик на хора с цел сексуална 
експлоатация. Майката и двете и пострадали деца 
са настанени с прокурорска преписка в КЦ.
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За да бъде предоставена една услуга качествено и в 
помощ и подкрепа на всички страдащи и нуждаещи 
се лица и деца, от първостепенна важност е всички 
институции и специалисти, имащи отношение 
по конкретния проблем, да „говорят на един език“. 
Мултидисциплинарният, клиенто-центриран под-
ход за работа по случаи, се е доказал във времето 
като най-успешния подход в директната работа 
по случаи на деца и лица, жертви на трафик и/или в 
риск. Ролята на специалистите е в това да окажат 
помощ, подкрепа, закрила, рехабилитация и редица 
други алтернативи на детето и/или лицето, с цел 
прекъсване порочния кръг на експлоатация, трафик, 
насилие, в които е бил въвлечен чрез принуда, 
манипулация, заплаха. 

За да могат да бъдат предоставени на едно по-
страдало лице всички необходими ресурси, с които 
институциите разполагат, първоначалната задача 
на всички специалисти е една-единствена, а именно 
да бъде идентифицирано детето или лицето 
като пострадало от трафик. Понякога преди 
включването на полиция, прокуратура или други 
органи детето/лицето попадат в услуга, където за 
първи път специалист идентифицира, че той/тя 
е пострадал от трафик. Но понякога има случаи, в 
които специалистите не успяват да направят тази 
идентификация поради съмнения дали това, което 
споделя клиентът, е трафик или не, дали е трафик 
с цел проституция и сексуална експлоатация или 
не, дали има доброволна проституция при деца или 
това всъщност е трафик, и редица други въпроси.
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КРИЗИСЕН 
ЦЕНТЪР 
за лица и 
деца, 
пострадали 
от насилие 
или  трафик

Фондация „Позитивни умения на личността в социума”-„П.У.Л.С.“, 
гр. Перник е лицензиран доставчик на социалната услуга „Кризисен 
център за лица пострадали от насилие или жертви на трафик”. 

Социалната услуга е разкрита с Решение № 348/ 2009 год., по 
протокол №6/ 12.06.2009 год. на Общински съвет - Перник и Заповед на 
Директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане” - област 
Перник, с максимален капацитет 8 (осем) лица и обслужващ персонал, 
съгласно Методиката за определяне числеността на персонала в 
специализираните институции и социалните услуги в общността. 

Към настоящия момент Фондация „П.У.Л.С.” изпълнява нов тригоди-
шен договор като доставчик на услугата  с № 134/ 29.09.2017г. От 2018 
г. капацитетът е 12 легла за настаняване.

Предоставяне на социал-
ната услуга „Кризисен цен-
тър за лица, пострадали 
от насилие или жертва 
на трафик”, наричана за 
краткост „Кризисен цен-
тър” е 24-часова услуга, към 
Фондация „П.У.Л.С.”, Перник 
за кризисно настаняване 
и рехабилитация на лица, 
пострадали от насилие или 
жертви на трафик, която 
предлага комплекс от 
услуги, включващи:
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1. Звено за кризисна интервенция, което предлага 
престой в „Кризисното звено”;

2. Звено за психо-социална подкрепа, което предлага:

 X престой във „Временния подслон”   и

 X рехабилитационни  програми за  психо-социал-

на подкрепа.

ПРОГРАМИ  
към Кризисния център:

Рехабилитационни  програми за  психо-социална 
подкрепа 

 X психологическо консултиране, правно 
консултиране и защита;

 X социална посредничество;

 X дългосрочна психотерапия и лечение на 
травмата;

 X фамилна терапия;

 X консултиране по телефона и електронната 
поща, предназначено за хора от отдалечените 
райони и такива, които искат да запазят 
анонимност;

 X водене на случай;

 X програми и ателиета за организиране на 
свободното време.

Кризисен център
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Общ брой клиенти,  
ползвали услугата 
през 2020

жени 

17
деца 

23

Кризисен център

Разпределение “стари – нови” клиенти на службата през 2020 г.

  Жени       4                20

  Мъже 0   1

  Деца        4                19

   Общо клиенти           8                             40

48
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4545

Кризисен център

Терапевтични консултации - 510

Семейно консултиране - 10

Кризисни интервенции - 232

Социална медиация - 3792

• социална работа и посредничество - 3549

• работа с институции (работни срещи по случаи) - 41

Проведени консултации  
на клиенти на  
Кризисния център
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В началото на 2020 год. с много любов, желание и вяра отворихме Кризисен 
център за деца, пострадали от насилие, с приоритетно настаняване на 
деца, пострадали от трафик.

Поставихме си амбизиозната, но напълно осъществима задача да 
предоставяме комплексна грижа и подкрепа на деца, пострадали от най-
тежки форми на насилие.

Щастливи бяхме, че отварянето на този център ОБЕДИНЯВА Столична 
община, Национална комисия за борба с трaфика на хора и Фондация 
„П.У.Л.С.“.

Вярвахме, че всички ние заедно можем да създадем среда на подкрепа, 
разбиране и грижа за най-тежко пострадалите деца.

На церемонията за 
откриване десетки 
представители на 
институции – МТСП, 
АСП, ДАЗД, МВР и др. 
декларираха своята 
готовност и желание 
да подкрепят общите 
ни усилия.

За съжаление, всичко 
това остана само в 
сферата на добрите 
пожелания.

ДЕТСКИ ЦЕНТЪР 
“НАДЕЖДА”

Кризисен център 
за деца, постарали 
от насилие, с 
приоритетно 
настаняване на 
деца жертви на 
трафик
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Детски център “Надежда”

Скоро след откриването на центъра екипът 
на организацията се сбълъска със серия от пре-
дизвикателства, които се превърнаха в непре-
одолими трудности за оказване на помощ и подкре-
па на деца, пострадали от насилие. 

Базирано на случаите на настанените деца в 
центъра и на над 21-годишния опит на Фондация 
„П.У.Л.С.”, екипът на услугата наблюдава сериозни 
нужди от актуализиране на политиките по 
отношение на следване на най-добрия интерес 
на детето и подкрепа на детето и семейството. 
Родителите на децата, които бяха настанени в 
центъра имат нужда от подкрепа, разбиране и 
овластяване в поемане на грижите за техните деца 
(в случаите, в които това не застрашава живота и 
здравето на децата). 

Липсата на сътрудничество, разбиране и кому-
никация между институциите е в основата на серия 
от проблеми и предизвикателни ситуации, които 
станаха ежедневие за екипа на Кризисния център.

Фондация „П.У.Л.С.“ като организация с 21 години 
опит, експертиза и добри практики отказа да 
продължи работа във враждебна и нараняваща 
децата среда - среда, която осакатява бъдещето 
им.

Въпреки всички трудности през 2020 екипът на 
Фондация „П.У.Л.С.“ показа на 17 деца и техните 
родители, че има кой да ги чуе, разбере и подкрепи.

Това бяха деца, които за първи път отидоха на кино, 
море, планина.

Деца, които за първи път празнуваха 1 юни без 
побой и скандали.

Това бяха деца, на които им беше показано, че са 
важни.
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Деца, които разбраха, че мнението им има значение!

Едни деца, чието поведение беше разбрано!

Децата усетиха Детски център “Надежда” като 
свой дом, дори за 3 или 6 месеца.

Децата усетиха място, в което се чувстват 
защитени за първи път.

Всичко това много ясно може да се чуе от устата 
на всички тези деца. Важно е да има кой да ги попита 
и още по-важно да ги изслуша и да ги ЧУЕ! Защото 
децата говорят!

Ние, възрастните специалисти, НЕ ЖЕЛАЕМ да ги 
слушаме!

Ако ние наистина искаме децата ни да растат 
ЗАЩИТЕНИ, ние - възрастните, авторитетите 
и институциите трябва да се обединим около 
нуждите на тези деца и максимално да работим в 
насока „НАЙ- ДОБРИЯ ИНТЕРЕС НА ДЕТЕТО“, а не 
да влизаме в незряла конкуренция на властоимащи 
и изпълнители.

Всички ние е важно да намерим общ език и 
възможности да подобрим системата за закрила 
на детето в България, която определено вече е 
дълбоко дискредитирана.

Кризисният център “Надежда” към Фондация 
“П.У.Л.С. “затвори врати с много надежда, че 
институциите, включени в системата за закрила 
на децата, ще успеят в бъдеще да си подадат ръка и 
да чуят гласа на детето.

Детски център “Надежда”
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За периода януари – декември 2020 г. в услугата за 
различен период от време са настанявани 17 деца, 
съответно: 14 момичета и 3 момчета. 

По данни от социалните доклади и след проведена 
социално-психологическа оценка по време на 
престоя в КЦД “Надежда” е установено, че 17 деца 
са жертви на насилие, а 16 деца са жертви или са 
поставени в риск от  въвличане в трафик

Детски център “Надежда”

При извеждане от социалната услуга:

 X 2  деца са реинтегрирани в семействата

 X 2  деца са настанени в социална услуга 
„Професионална приемна грижа“

 X 4 деца са настанени в социална услуга  
„Преходно жилище“

 X 1 дете е настанено в социална услуга „Център 
за настаняване от семеен тип“

 X 4 деца са настанени в друг тип социална услуга

момичета
14

момчета
3

деца 
жертви на 

насилие
17

деца 
жертви или 

в риск от 
трафик

16
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Подкрепа на уязвими 
групи хора в условията на 
пандемията от COVID-19
В началото на месец март 2020 година в страната 
ни бяха регистрирани първите случаи на COVID-19. 
Последвалото извънредно положение и мерки за 
предотвратяване разпространението на вируса 
поставиха в деликатна и кризсина ситуация 
стотици хиляди семейства в България.

В рамките на извънредното положение Фондация 
„П.У.Л.С.“ продължи да оказва денонощна подкрепа 
на пострадили от насилие, спазвайки всички мерки 
за дезинфекция и ограничаване разпространението 
на COVID-19. Организацията предоставя Комплекс 
от услуги за подкрепа на хора, пострадали от 
насилие – програма за консултиране и подкрепа на 
пострадали от насилие, включваща психологическо, 
правно и социално консултиране, програма за 
работа с извършители на насилие, настаняване в 
Кризисен център за пострадали и др.

В условията на извънредно положение стотици 
семейства останаха без доходи и възможност за 
осигуряване на хранителни продукти, почистващи 
и дезинфекциращи препарати. Десетки хора се 
обърнаха за помощ към Фондация „П.У.Л.С.“.

Обединени 
подкрепихме 
над 500 
човека.

Гледай видео

https://www.youtube.com/watch?v=nP-GvH96Xvc
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Програма “Превенция на 
насилие и трафик на хора” 

Програмата е предназначена за широката обще-
ственост, както и за отделни социални групи: 
ученици, родители, учители и директори на училища, 
институции и професионлисти, маргинализирани 
групи; медиите. 

Пандемията от COVID-19 се отрази върху пла-
нираните обучителни и сензитивиращи събития, 
които Фондация „П.У.Л.С.” организира. 

Много обучителни събития 
бяха отлагани в месеците, но 
въпреки всички трудности 
екипът ни продължи активно 
обучението на специалисти в 
областите Перник и Кърджали. 
Провеждахме онлайн срещи 
и физически, когато обста-
новката го позволяваше. 

Преди пандемията екипите 
ни регулярно провеждаха обу-
чителни занимания с деца, ро-
дители, бъдещи родители и спе-
циалисти.

Обучителни, 
превантивни 
програми и 
младежки 
дейности
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Обучителна програма 
“ТАРАЛЕЖИ”
През 2019 г. Фондация “П.У.Л.С.” стартира пилотна 
образователна програма “Таралежи“ за деца на 
възраст от девет до единадесет години, насочена 
към превенция  и намаляване на всички форми на 
насилие и експлоатация над деца. Превантивната 
програма на Фондация “П.У.Л.С.” обхваща шест учи-
лища в Югозападна България, където се цели чрез 
интерактивно обучение ученици от начален курс 
да повишат осведомеността и разбирането си за 

това как могат да се 
предпазят от всички 
форми на насилие, 
включително сексу-
ално насилие и екс-
плоатация.

“Таралежи” е образо-
вателна инициатива, 
насочена към предо-
твратяване на секс-
уалното насилие над 
деца. Програмата 
е получила името 
си поради метафо- 
ричната му умест-
ност. 

Немският философ Артър Шопенхауер представя 
аналогията “дилемата на таралежа” във връзка с 
предизвикателствата на човешката интимност. 
Той описва как таралежите трябва да стоят 
близо един до друг по време на студено време, за да 
споделят топлината на тялото си, но не могат да 
се приближат твърде много, тъй като рискуват 
да се наранят взаимно с острите си игли. Това се 
отразява и в сложната връзка между всички хора 
и всички възрасти: важността на това да останем 
близки, без да потискаме свободата, да споделяме 
обич, но в същото време да уважаваме нуждите на 
другите.

Основните цели на 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; 
да идентифицират доверен възрастен, на когото 
могат да разкажат неприятна за тях ситуация.

Чрез обучителните програми екипът от обуча-
ващи се стреми да създаде условия за това нашите 
децата да търсят и намират информация, 
свободно да говорят за теми, които ги вълнуват 
и интересуват, да търсят за подкрепа своите 
родители и значими възрастни, да развият умения 
за взаимопомощ, вземане на съзнателни решения и 
отговорно поведение към себе си, околните и света.



Чрез поредица от интерактивни занимания 
децата се обучават в отношения на взаимно 
уважение и разбирателство, толерантност и 
недискриминация. В процеса на обучение се дава 
възможност на децата и младежите да говорят  
свободно, да разбират чувствата си и да говорят 
за тях, да познават телата си и да не се срамуват 
от тях, да идентифицират опасните ситуации и 
възрастните, които могат да им помогнат. 

Програмата “Таралежи” дава възможност да 
разискваме деликатни проблеми, по подходящ за 
възрастта начин. Реализирането на програмата 
подкрепя усилията на родителите да говорят с 
децата си по деликатни въпроси.  Всички занимания 
в програмата са под формата на игри, забавления и 
приключения, така че децата се развиват неусетно 
и израстват забавлявайки се.

Програмата е създадена и реализирана за първи 
път от италианската организация- Specchio Magi-
co, която реализира обучителни и превантивни 
програми сред деца и млади хора. Нейната работа 
включва справяне със злоупотребите и насилието 
срещу младите хора и включва прилагането на 
програма на национално ниво в Италия, която 
проучва как учителите и родителите могат да 
помогнат на децата за предотвратяването на 
сексуалното насилие. Specchio Magico провежда 
програмата в продължение на четири години. След 

успешното прилагане на програмата в Италия 
програмата се мултиплицира в в други европейски 
държави, сред които и Великобритания. 

През 2019 година в парньорство с английската 
организация Луси Фейтфул Фондация „П.У.Л.С.“ 
преведе и адаптира обучителната методика. 
Програмата „Таралежи“ се реализира за първи 
път в град Перник под патронажа на Областиня 
управител и с подкрепата на РУО – Перник.

Обучителната програма „Таралежи“ е естествено 
продължение на реализираните програми за 
превенция, разработени и прилагани от екипа на 
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Фондация „П.У.Л.С.“. През 2001 год. веднага след 
създаването на ДАЗД се одобри методика за ранна 
превенция на сексуалното насилие. Учебното 
помагало е одобрено със Заповед № РД 09-466 ОТ 
02.07.20002 год . от Минстъра на образованието 
и Науката и е в съответствие с Наредба №13 
от 21 .09.2016, Приложение 2 ”Психично здраве и 
личностно развитие”, както и в раздел „Сексуално 
здраве и сексуално преносими инфекции”. Мето-
диката е създадена по научния труда на Лори 
Фиймън, преведена и одобрена от ДАЗД 2002 г. В 
съгласуваност с експерти на агенцията се адап-
тира методиката, създадени бяха допълнителни 

обучителни материали и клип и от 2006 год. се 
работи с нея в детските градини в целия Югозападен 
регион, като материалите са разпространени 
на национално и международно ниво. Като есте-
ствено продължение през 2018 год. Фондация 
„П.У.Л.С.“ издаде Наръчник “Моето лично тяло,- 
уважение и себеуважение”, който включва подробно 
представени методики за работа по превенция на 
насилие и техники за работа с най-тежките случаи 
на сексуално посегателство и всички последствия 
на ниво ментално и поведенческо отреагиране.

Вследствие на излъчени репортажи с невярно пред-
ставена информация за програмата и нейното 
реализиране в страната започна голяма дисуксия 
за обученията в защита от насилие, сексуално 
образование и др. 
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Скъпи Доброволци, скъпи вече пораснали млади хора, скъпи колеги,

Изминаха 20 години от създаването на Младежки клуб към 
Фондация „П.У.Л.С.“.  Вие, ПЪРВИТЕ, помните началото! Толкова 
беше вдъхновено и жизнерадостно!

Ние всички вярвахме, че можем да променим света, ако всеки от 
нас работи поне малко за това всички ние да живеем за свят без 
насилие, да се обичаме, да вярваме в това, че всички хора дълбоко 
в себе си са частица от всемира на доброто и щастието.

Вие, ПЪРВИТЕ, създадохте името „Да бъдем приятели”, поставих-
те целите, начертахте пътя. След вас тръгнаха стотици млади 
хора, вярващи в доброто, истината и творчеството. Творчество 
в това, че можем да сътворим един свят, свободен от насилие, 
свят на хармония и претворяване на агресията в съзидание.  

Скъпи доброволци,

Вече 20 години 9 поколения младежи влагат своята вяра, усилия 
и енергия на съзидание, на сътворение на един прекрасен и 
жизнерадостен свят. Над 1000 млади хора за тези 20 години са 
разпознали мисията и са дали своите усилия за това всички ние и 
бъдещите поколения да живеем в по-добър свят.

През всички тези години ВИЕ дадохте своята позиция, знания, 
чувствителност и глас в създаването на водещи закони в 
България (Закона за закрила на детето, Закона за защита от 
домашно насилие, Закона за борба с трафика на хора, Закона за 
равнопоставеността), защитаващи правата на децата и хората.  
Всички вие участвахте в хиляди семинари, стотици конференции 
и разговори с връстници. Всички вие със силите, които носите 

Младежкият клуб  
“ДА БЪДЕМ  
ПРИЯТЕЛИ”  
навърши 20 години
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дадохте своя принос децата да живеят в един по- 
спокоен и сигурен свят и да се радват на хармонични 
човешки взаимоотношения.

Започнахте първо от себе си, работихте здраво, 
променяйки първо своята гледна точка, променяхте 
средата - близката и широката. Превърнахте се 
в хармонични и критични към неправдата млади 
хора. Създадохте поколение и него възпитавате 
във вярата в доброто и в това, че хората могат 
да живеят щастливо и партньорски, във взаимно 
уважение,  независимо от пол и възраст.

Благодаря ВИ, скъпи млади хора!

Всички вие, ДОБРОВОЛЦИТЕ към Младежки Клуб 
„ДА БЪДЕМ ПРИЯТЕЛИ”, ежедневно сътворявате 
БЪДЕЩЕТО!

Останете ЗАВИНАГИ СЪЗИДАТЕЛИ!

Бъдете все така ТВОРЦИ!

Да ни бъде ЧЕСТИТ ПРАЗНИКЪТ!

Екатерина Велева,

Председател на Фондация “П.У.Л.С.”

Създател и един от първите водещи на  
Младежки клуб “Да бъдем приятели”

Гледай видео

https://www.youtube.com/watch?v=9Ej8Hxn6y0Q
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Благодарности
Изказваме най-искрените си благодарности за 
ангажираността и присъствието, за активната 
гражданска позиция и професионализъм, 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, Платформата.бг

2. Фонд „Обединени срещу COVID-19“

3. Фондация „Предай нататък"

4. Български фонд за жените 

5. Райфазен банк България 

6. PaySafe България 

7. Фюз медия 

8. ПиПиДИ 

9. ДжиВиЕс България 

10. Българска хранителна банка 

11. Монделийз България 

12. Предай нататък 

13. Мандра „Железница“

14. Хай Лайф 

15. Операция „Плюшено мече“ 

16. IFS 

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

1. “Кризисен център за лица, пострадали от насилие 
или жертва на трафик” - услуга в общността-
държавно- делегирана дейност.

2. Програма “Подобряване устойчивостта на 
националната програма по туберкулоза”, работа 
сред ромска общност януари-март 2019 г., октомври 
2019 - март 2020 г.

3. 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.

4. SUPPORT- Supporting Children in the delicate phase 
between adolescence and adulthood while leaving alter-
native care facilities - януари 2019 г. -декември 2020 г.

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

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

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

8. „Център за превенция и рехабилитация на хора, 
пострадали и извършители на домашно насилие, и 
интеграцията им в семейството и обществото“, 
финансиран от МП, период юни-октомври 2020.

9. Кризисен център за деца, пострадали от насилие 
с приоритетно настаняване на деца, пострадали 
от трафик, държавно делегирана дейност, януари 
2020 - януари 2021.

10. Фонд „Обединени срещу Ковид“, май-юли 2020.

11. Програма „Подкрепа на инициативи на 
граждански организации за защита и подкрепа на 
жертви на трафик на хора в условията на пандемия 
от COVID-19” на Съвета на Европа, период ноември 
2020 – май 2021

Нашите проекти през 2020 година

https://www.pulsfoundation.org/projects/past-projects/163-supports-proekt-za-podpomagane-i-integratia.html
https://www.youtube.com/watch?v=RIl_mnWDDhI
https://www.pulsfoundation.org/projects/actual-projects/211-razrabotvane-na-monitoringova-metodologia-i-provezhdane-na-natsionalen-monitoring.html
https://www.pulsfoundation.org/projects/past-projects/221-proekt-tsentar-za-preventsiya-i-rehabilitatsiya-na-hora-postradali-i-izvarshiteli-na-domashno-nasilie-i-integratsiyata-im-v-semeistvoto-i-obshtestvoto.html
https://www.pulsfoundation.org/actual/news/228-detski-center-nadezhda-zatvarya-vrati.html
https://www.youtube.com/watch?v=nP-GvH96Xvc
https://www.pulsfoundation.org/projects/past-projects/238-s%D0%B0vet%D0%B0t-na-evropa-podkrepya-programata-i-uslugite-na-fondatsia-p-u-l-s-za-preventsiya-na-trafik-na-hora-i-poddr%D0%B0zhka-na-postradali-ili-risk-ot-trafik-2.html
https://www.pulsfoundation.org/projects/past-projects/238-s%D0%B0vet%D0%B0t-na-evropa-podkrepya-programata-i-uslugite-na-fondatsia-p-u-l-s-za-preventsiya-na-trafik-na-hora-i-poddr%D0%B0zhka-na-postradali-ili-risk-ot-trafik-2.html
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Партньори  
от страната и 
чужбина 
През 2020, 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.
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ДОКЛАД 
НА 
НЕЗАВИСИМИЯ 
ОДИТОР
И
ФИНАНСОВ 
ОТЧЕТ
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Фондация “П.У.Л.С.”

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

www.pulsfoundation.org


