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ВМЕСТО УВОД 

 

Уважаеми приятели, партьори и колеги, 

 

В настоящия текст представяме работата си през 2008 г. с идеята да очертаем 

постигнатото и да изразим признателността си към нашите партньори и клиенти, които 

правят съществуването ни възможно. Отчетът представлява измеримата с числа и 

стойности дейност, но ние сме убедени, че също толкова важни са емоционалното 

удовлетворение от работата ни и богатството на контакта с всеки от Вас. 

 

Основната част от работата на Фондация “П.У.Л.С.” през 2008 г. е съсредоточена върху 

поддържането на програми за превенция и рехабилитация на домашното насилие. 

Акцент в дейността на организацията е откриването на защитено жилище за хора, 

преживели насилие, което прави възможно предоставянето на сигурна среда за 

пострадалите в момент на актуална заплаха. Паралелно с това се развиват програмите 

за превенция на СПИН сред хора, употребяващи венозно наркотици, както и за 

поддържане на ниско ниво на разпространение на туберкулоза. Струва си да бъде 

спомената работата на Младежкия Клуб, чиито регулярни срещи помагат на младите 

хора да обсъждат важни за тях теми, да се включват в дейностите на организацията и да 

бъдат обучавани по проблемите на домашното насилие като част от превенцията му в 

общността. 

 

Специално внимание искаме да отделим на партньорите на Фондация “П.У.Л.С.”, които 

помогнаха за реализирането на проектите на организацията. 

 

Петте основни програми, които Фондация “П.У.Л.С.” реализира през 2008 г., са: 

 

 Програма за превенция и рехабилитация на насилието над деца, юноши и 

техните семейства, преживели насилие, финансирана от Фондация ОАК, 

Швейцария; 

 Проект Общество и трафик: отговори и действия, финансиран от Agir 

Ensemble Pour les Droits de l’Homme, Франция; 

 Проект Поддържане на ниско ниво на ХИВ и СПИН сред интравенозно 

употрбяващи наркотици, финансиран от The Global Fund to Fight AIDS, 

Tuberculosis and Malaria и Министерство на Здравеопазването на България; 

 Проект Реконструкция на временно защитено жилище и рехабилитационен 

център за жени, юноши и деца, жертви на насилие, финансиран от Deutsche 

Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, Германия; 

 Проект Да подкрепим твореца, финансиран от Държавна Агенция за Младежта 

и Спорта, програма Младежта в действие на Министерство на Образованието на 

Българи. 

 Проект „Домашно насилие в ромската общност”, финансиран от  Фонд 

„Социално подпомагане” към МТСП 

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОНТЕКСТ 
  

Фондация “П.У.Л.С.” инвестира ресурси както в работата с клиенти, така и в 

организационно развитие. Промените в екипа на организацията, както и динамичната 

външна среда, изискват способност за промяна, капацитет за партиципативно 
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лидерство и ясно дефинирани работни задачи и роли. Ето защо Фондация “П.У.Л.С.” 

организира групови супервизии и обучения за екипа с външни експерти. 

Мениджърският екип на организацията вярва, че обратната връзка от независим 

професионалист е особено ценна и планира системното ползване на консултантски 

услуги с цел подобряване на организационния климат. 

 

СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 

Сътрудничеството с български и чуждестранни организации е от изключително 

значение за Фондация “П.У.Л.С.” по няколко причини. Първата от тях е, че работата с 

жертви на трафик и домашно насилие е максимално ефективно, когато организациите, 

ангажирани с темата, са включени в мрежа. Сътрудничеството е от голямо значение за 

нас и защото помага опитът в различните институции да бъде дискутиран и добрите 

практики споделени. На последно място Фондация “П.У.Л.С.” вярва, че работата в 

мрежа е начин услугите ни да бъдат популяризирани и по този начин по-достъпни. 

 

ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ХОРА, ПРЕЖИВЕЛИ НАСИЛИЕ 

 

Акцент в работата ни през 2008 г. е откриването на защитено жилище за хора, 

преживели насилие, на което бихме искали да отделим специално място. С капацитет 

от 12 легла, специални условия за деца и бебета и постоянна грижа от специалисти, 

профилирани в работа с хора, преживели насилие, защитеното жилище на Фондация 

“П.У.Л.С.” беше открито с международна конференция през декмври 2008 и възможно 

с финансовата подкрепа на Германския Технически Център в България. 

 

СЪБИТИЯ 

 

Събитие от голямо значение за работата на организацията и тясно свързано с 

разширяването на дейността ни, е конференция под наслов „Правата на жените- права 

за всички”, проведена на 10 декември 2008 г. В Перник и представяща работата, както 

на партньори от страната, така и опита на организации от Германия, Сърбия и Украйна. 

Този форум позволи на участниците да обменят идеи в управлението на защитени 

жилища, стандартите за работа в тях, социалното предприемачество и горещите 

телефонни линии хора, преживели насилие. 

 

Следващо събитие, което бихме искали да акцентираме в уводните си думи, е 

включването ни в кампанията срещу трафика на хора чрез участиетя в програми по 

превенция на риска в училищата на територията на община Перник. Повишаването на 

чувствителността на младите хора към проблемите на трафика е основна задача на 

организацията, залегнала в програмата по превенция на риска от насилие. 

 

В контекста на повишаването на чувствителността на общностите по въпросите на 

домашното насилие е и откриването на стаи на доверието в пет училища, целящи 

обучаване на децата и юношите в разпознаване на насилието, подобряване на 

достъпността на услугите ни и разширяване на дейността на Младежкия клуб на 

организацията. 

 

 

Екипът на Фондация “П.У.Л.С.” 
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          Проект: Програма за превенция и 

рехабилитация на насилието над деца, юноши и 

техните семейства, преживели насилие 
Фондация ОАК, Швейцария 

 

Тригодишното финансиране на програма по превенция и рехабилитация на насилието 

направено от Фондация ОАК осигури продължаването на проекта на Фондация 

“П.У.Л.С.”, насочен към работа с деца в риск, Променяйки себе си, даваме бъдеще на 

децата си. Основните цели на програмата за превенция и рехабилитация на насилието 

могат да бъдат състематизирани като повишаване на чувствителността на децата към 

сексуалната злоупотреба с тях, създаване на мрежа от институции, директно работещи 

с деца, жертва на сексуално насилие и обогатяване на насоящите програми на 

организацията за работа с деца. Тези цели бяха реализирани по пътя на срещи с 

учители и родители, семинари и дискусии в 5 училища в Перник, където 120 ученици 

предтсавиха най-широко разпространените митове и стереотипи, свързани със 

сексуалното насилие и взеха участие в психодраматични групи за придобиване на 

умения в разпознаването на формите на домашно насилие. Особено внимание беше 

отделено на обучението на близките на децата в риск, за да могат да се обърнат към 

съответната институция за подкрепа. Втората задача на проекта, а именно създаването 

на институционална мрежа беше реализирана през контактите ни с организации, взели 

участие и в международната конференция, посветена на защитените жилища, 

сътрудничеството с представители на посолствата на няколко европеиски страни с 

успешни политики в превенцията на насилието и историята отношения с Полицията, 

Прокуратурата, Съда, Отделите за Закрила на Детето и много училища. Разширяването 

на дейността по досегашни проекти на Фондация “П.У.Л.С.” означава обхващането на 

повече клиенти, влкючването на хората, упражняващи насилие в програми по 

превенция с цел намалявне на риска от повторение, както и включването на пошширок 

кръг от участници в 

обучителни семинари 

на организацията, 

застъпвайки се по 

тови начин за 

контекстуалния 

подход в работата. 
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                     Проект: Общество и трафик: 

отговори и действия 
Agir Ensemble Pour les Droits de l’Homme, Франция 

 

Проектът Общество и трафик е насочен основно към превантивна работа и съдържа 

следните дейности: дискусии, срещи с ромско население и представители на 

полицията, училищни срещи, тренинги с младежи от ромската общност, издаването на 

брошура, създаването на интернет страница, видео клип и дългосрочната подкрепа за 

хора, преживели трафик. Дискусиите бяха насочени към ромската общност и нейните 

формални и неформални лидери, които започнаха през 2007 г. и продължиха през целия 

период на проекта основно в ромски квартали като Рудничар, Хумни дол и Васил 

Левски. Една от срещите, организирана на футболен стадион имаше за цел 

осигуряването на временна работа за участниците. Ромските лидерите ефективно 

подпомагаха дискусиите, свързани с проблемите на наслието и трафика на хора след 

ромското население. Доволни сме да отбележим, че срещите бяха посетени от много 

млади момичета, представящи най-рисковата група от населението. Те и техните деца 

често стават обект на трафик, принудителна проституция и просия зад граница. 

Раждайки деца в много ранна възраст и неполучили образование, тези момичета често 

пъти са самотни майки, които не могат да осигурят децата си. Трафикантите на хора 

умело използват тази ситуация, предлагайки на самотните майки лека финансова 

помощ, докато ги направят свои длъжници. Предложението за връщане на дълга е 

свързано с продажба на децата. В някои от случаите момичетата са все още бременни и 

майките биват транспортирани до страната на купувача- най-често Гърция, Франция, 

Италия и Великобритания. Разясняването на тази механизъм сред участниците 

провокира много коментари и въпроси, често пъти с голяма емоционална натовареност. 

Втората дейност, а именно, срещи с ромско население и представители на полицията, 

се състоя в края на август 2008 г. Това събитие беше част от инициативата на МВР, 

наречена Community Policing Strategy. Целта на тези срещи беше обсъждането на 

адекватни интеренции на полицията в случаите на домашно насилие. 36 полицаи от 

Перник се вклюиха в дискусиите, където фокус беше и Закона за Домашно Насилие. 

Третата дейност, която ще споменем, е работната среща в учители от училище Христо 

Ботев и общежитието от село Гълъбник, където живеят около 40 деца. Целта на тази 

среща беше сензитирането на учителите по проблемите на насилието и трафика. 

Тренингите на младежи от ромската общност имаха за цел да ги подпомогнат в 

усвояването на умения за търсене на работа без излагане на риск от попадане в трафик. 

Работните групи се състояха от 01 октомсри 2008 до 14 октомври 2008 г. след учебните 

занятия в училище Темелко Ненков и включваха ученици от 7, 8 и 9 клас. Повечето 

ученици намираха за трудно да разговарят по 

темите на трафика и не бяха наясно с 

механизмите на попадане в трафик. Очевидни 

станаха патриархалните норми в семейните 

отнишения, недобре дефинираните граници и 

роли в семейството хората и обяснясането на 

поведението с етническата принадлежност. 

Прибягването до насилие в семейството често 

пъти е скчитано за норма, а не девиация. 

Участниците изразиха и страха си, че са 
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приемани като аутсайдери в обществото. След приключването на срещата те получиха 

сертификат за участието си, а някой от тях посетиха офиса на “П.У.Л.С.” заедно с 

педагогическия съветник на училището, но не продължиха участието си в Младежкия 

Клуб. Брошурата е следващата дейност на организацията в рамките на този проект. Тя 

беше отпечатана в джобен размер от 2 000 екземпляра с провокативното заглавие 

Наръчник за бягство от къщи, и представя стъпките, които много млади хора и в 

частност момичета преприемат, за да реализират мечите си за по-добър живот в 

чужбина, но които чест се оказват най-краткия път към попадането в мрежите на 

трафика. Създаването на интернет страница на организацията: www.pulefoundtion.org. 

Наличието на уеб страница позволява по-бърз и обзорен достъп до дейностите, мисията 

и екипа на организацията. Младежкият Клуб разполага със своя страница 

www.2bfriends.hit.bg. Видео клипът, излъчен през май и юни 2008 и свободно 

разпространен на официалната страница на организацията беше инициативата, която 

добре илюстрира семинарите, работните срещи и тренингите на тема трафик на хора. 

Подкрепата за хора, преживели трафик, е най-мащабната дейност по проекта Общество 

и трафик. Случаите на трафик могат да се систематизират по следния начин: родители, 

идващи заради изчезналите си деца (40 годишна клиентка, представяща случая на 22 

годишната си дъщеря, която изчезнала зад граница след кандидатсване за работа), деца, 

преживели насилствена проституция и нуждаещи се от подкрепа, за да се реинтегрират 

в училище и семейството си, близки на майки, които рапортуват транспортирането и 

продаването на децата от самите майки, момичета, принудени да влезат в трафик от 

интимните си партньори. Така например организацията бе потърсена от родителите на 

18-годишно мимиче, чийто „приятел” системно въвлича дъщеря им в незаконни 

дейности, но проблемите в разбирането, че семейната среда е пряко свързана с 

дисфункционалното поведение на детето пречи на прогреса в терапията. С наличието 

на защитено жилище клиентите имат възможност да бъдат настанени в защитена среда 

и да получават системна подкрепа от преофесионалист. 

http://www.pulefoundtion.org/
http://www.2bfriends.hit.bg/
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Проект: Поддържане на ниско                

ниво на ХИВ и СПИН сред 

интравенозно 

употребяващи наркотици 
The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria; Министерство на 

Здравеопазването на България 

 

Основната цел на този проект е намаляването на риска от 

инфекциозни заболявания след интравенозни зависими, 

а именно ХИВ, СПИН, хепатит В и хепатит С, както 

и други инфекции, предавани по полов и кръвен път. 

Целите на проекта са постигани чрез раздаване на 

стерилни приспособления за инжектиране и презервативи. 

Наред с тях на клинетите на програмата са давани 

брошури с информация по превенция на риска, както и координати на институции, 

работещи по проблемите на зависимостите. Важен резултат е намалелият брой 

зависими,  които използват общи игли. Тази програма е обособена в няколко основни 

направления. Работата на терен включва директен контакт с клиентите в естествената 

им среда и се осъществява на две места в града. Освен Перник, програмата обслужва и 

клиенти от София, Благоевград, Кюстендил, Радомир и в редки случаи Бургас. Над 

1200 клиента са директно потърсилите, а около 300 са насочените през 2008 към 

организацията клиенти в рамките на програмата за поддържане на ниско ниво на ХИВ 

и СПИН сред зависими. От 1200 директно потърсили услугите 400 са на възраст под 25 

години, а 950 са мъже. Средният месечен брой на обърналите се за подкрепа е 60 души. 

Общо раздадените материали са 7 000 спринцовки, 10 000 игли и 7 000 презерватива. 

Второто главно направление в програмата 

е свързано с насочването на клиенти към 

консултиране и терапия. Консултациите на 

терен се отнасят до информирането за 

рисковите практики на инжектиране, 

докато тези по телефона и в офиса на 

организацията могат да предоставят 

информация за възможностите за лечение. 

Индивидуалните консултации с клиенти на 

програмата през 2008 са 650, а 20 души са 

препратени към центрове за рехабилитация 

на зависими. Честа практика е правенето 

на безплатни анонимни тестове в лаборатория KABKIS. Тук е мястото да се спомене, че 

осигуряването на анонимно и безплатно изследване за ХИВ,   хепатит В и хепатит С, 

както и консултирането в други институции, анагажирани с пороблемите на 

зависимостите, стана възможно при сключвването на договор с РИОКОЗ и 

сътрудничеството ни с Националния Център за Наркомании и Центъра за Сексуално 

Здраве в София. На последно място трябва да се отбележат кампаниите, промотиращи 

превенцията на риска и здравето в общността. Тренингите, свързани с ХИВ и СПИН 

превенция, бяха подпомогнати от Младежкия Клуб в организацията. Фондация 

“П.У.Л.С.” използва всички поводи като международния ден за борба със СПИН, за да 

разпространява информационни материали и насочва вниманието на общността към 

проблемите на зависимостите. 
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 Проект: Реконструкция на временно защитено 

жилище и рехабилитационен център за 

жени, юноши и деца, преживели насилие 
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, Германия 

 

С подкрепата на Германския Технически Център в България Фондация “П.У.Л.С.” 

закупи и ремонтира жилище за временно настаняване и рехабилитация на жени, юноши 

и деца, преживели насилие. Жилището е с обща площ 360 кв. м. и дворно място от 700 

кв. м. Всеки от етажите е отделен със самостоятелен вход и с това отлично обслужва 

целите на центъра. Покупката беше финализирана на 24 юли 2007, а реконструкцията 

на къщата започна през 2008 г. Жилището е предназначено да обслужва и 24 часов 

кризисен център. От 2 500 жени и деца, станали клиенти на организацията, над 70% от 

тях са жертви на домашно насилие. Останалите 30 % се разпределят между хората, 

преживели насилствена проституция и сексуален тормоз. Реконструкцията на 

жилището приключи през декември 2008 г. и жилището беше открито официално на 

международна конференция, свързана с правата на 

жените. 

Една от посоките за развитие на програмата за закрила 

на деца в риск е започването на програма за кризисно 

настаняване на деца и юноши лишени от родителска 

грижа и жертви на експлоатация или друга форма на 

насилие, както и изложени на риск от такова. Често 

пъти хората, преживели насилие или изложени на 

него, развиват състояния на личностова 

дезорганизация о блокиране на капацитета за 

справяне. Ето защо в този момент от жизнено важно знчение е предоставянето на 

подкрепа и потвърждаване, че жертвата не е виновна за случилото се. Реакцията на 

стрес след травмата може да продължи около шест седмици, какъвто е периодът, 

осигурен от нашия център, през който клинтът получава регулярни консултации и бива 

включен в програмата по кризисна интервенция. Практиката показва, че децата в риск 

идват от семейства с 

недостатъчно сигурна среда, 

която се проваля в гарантирането 

на стабилното им развитие.   

Имайки това предвид, екипът ни 

прави оценка на актуалната 

ситуация, в която се намира 

детето и изготвя план за по-

нататъшни действия. Тъй като 

всеки случай носи своята 

специфика, професионалистите, 

работежи с настанените в 

защитеното ни жилище деца, 

преценяват периода за престой на 

базата на индивидуалните 

особености на всеки случай. 

Повечето от тях клинтите успяват да се справят с административните процедури в 

рамките на няколко дни, но екипът ни продължава работата сис децата около два- три 

месеца след това, за да въстановят относително автономното си функциониране. Важен 
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момент в този процес е изследването на всички ресурси от средата на детето и 

мобилизирането на всички близки, които могат да подкрепят детето в този момент. 

Тази работа цели също да идентифицира най-подходящото за детето решение, 

вариращо от връщане в биологичното семейство, настаняването при приемни родители 

или в институция. Организацията се стреми тези решения да бъдат взети в срок от 30 

дни. Съществено е да се отбележи, че работата с децата става в тясно сътрудничество с 

Отдела за Закрила на Детето. При мярката, когато се налага детето да бъде изведено то 

дома, освен Отдела за Закрила на Детето случаят се води заедно с представители на 

Детска Педагогическа Стая, Прокуратурата и Съда. В заключение отбелчязваме, че 

наред с планирането на бъдещи стъпки за здравословното развитие на настанените деца 

социален работник подпомага детето при посещаване на училище, готвенето на 

домашните и органиазирането на свободното време на децата, така че да не чувстват 

зашплащени и несправящи се. 

 

 

 

 

Проект: Да подкрепим твореца 
Държавна Агенция за Младежта и Спорта, 

програма Младежта в действие на Министерство 

на Образованието на България 

 

Проектът Да подкрепим твореца цели привличането на млади хора в Младежкия Клуб 

на организацията, където те могат да участват в инициативите на Фондация “П.У.Л.С.”, 

запознавайки се по този начин с проблематиката на домашното насилие. Всички 

членове на клуба участват в него на доброволен принцип, формирайки четири групи по 

интереси, които включват отглеждане на 

декоративни животни и растения и 

занимания по приложни изкуства.  

Младите хора присъстват на седмични срещи 

в офиса на организацията, на които имат 

възможност да обсъдят актуални за тях теми, 

изработват гоблени и други предмети за 

украса, както и заедно с предтсавители на 

организацията посещават дом за деца, 

лишени от родителска грижа, в който 

Фондация “П.У.Л.С.” цели да подпомогне 

настанените деца да развият социалните си 

умения. Доброволците от Младежкия Клуб партнират на тези деца в отглеждането на 

растения и животни, разговарят с тях, изработват подаръци за настанените по повод 

празници и асистират в обученията, проведени с тях. Проектът Да подкрепим твореца 

приключи с изложба, на която бяха представени предмети, изработени от участниците, 

а събитието беше отбелязано под надслов Ден на Детската Креативност. Изложбата 

беше посетена от представители на общината, Отдела за Закрила на Детето, 

Инспекторат Перник, Детска Педагогическа Стая и много други институции, работещи 

с деца. По този начин стана възможна съпричастността на общността към проблемите 

на насилието и по-специално към участието на младите хора в превенцията им. Друга 

дейност на Младежкия Клуб бяха семинарите и кръглите маси, проведени по актуални 

за младите хора теми, последната от които се нарича Участие на Младите Хора 

Местната Администрация и се сътоя на 17 декември 2008 г. На неа присъстваха г-н 
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Михаил Балабанов, Заместник председател на 

Националната Агенция за Младежта и Спорта, д-р 

Симеон Василев, народен представител и член на 

Държавната Комисия за Младежта и Спорта, г-жа 

Росица Янакиева, кмет на град Перник, г-н Добри 

Митрев, председател на Общински Съвет Перник, г-

жа Соня Лангова, програмен директор на Института 

за Социална Интеграция. Последната инициатиова, 

която отбелязваме във връзка с този проект, е 

Стаите на Доверието, открити в две училища в град 

Прник през 2008 г. Целта на това начинание е идентифицирането на проблематика, 

свързана с домашното насилие сред връстници и възможността учениците да 

разговарят за нея с приятел. Младежите от клуба актоивно участват с 

разпространението на материали и информация за местата, където може да се потърси 

подкрепа, приемат и насочват свои съученици към организацията в случай на 

идентифициран проблем в семейството. Тази дейност е подпомагана от регулярните 

супервизии, които получават от членове на екипа на Фондация “П.У.Л.С.”. 

 

Проект: „ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ И РОМСКАТА 

ОБЩНОСТ” 

Фонд „Социално подпомагане” към МТСП 

 

Няколко бяха основните цели, които екипът на Фондация „П.У.Л.С.” - Перник 

определи като важни за поставяне в рамките на един такъв проект. Екипът на Центъра за 

хора, преживели насилие, имаше възможността чрез широкия поглед над общността в Перник 

и Областта, да оцени необходимостта от обръщане на по-голямо внимание на съществуващия 

проблем, свързан с домашното насилие сред ромската общност. Твърде малка част от 

ромските жени търсят съдействие от социалните служби по проблеми свързани с насилие от 

страна на партньора им. Това е причината част от дейностите по проекта да бъдат насочени 

към овластяване на ромските жени да търсят и защитават правата си, като се противопоставят 

на формите на домашно насилие. Предвидени са дискусии в ромските махали посветени на 

причините и последиците от домашното насилие и действащите мерки за защита от него. 

Поради това, една от основните цели, които имаше работата ни в обсега на този проект, бе да 

се създадат условия за ефективно прилагане на Закона за защита срещу домашното 

насилие, чрез провеждане на срещи с целевата група по проекта.  

Чрез включването на все повече жени и деца, жертви на домашно насилие от 

ромската общност в програмите на службата, екипът ще осигури защитата и 

рехабилитацията им, чрез предоставяне на социални услуги в общността.   

 

По този начин чрез овластяване на жените и децата, ще се инициира промяна у 

ромската общност и те ще магат да се противопоставят на формите на домашно 

насилие. От друта страна, чрез предоставяне на практическа информация за 

възможните начини на действие от страна на  преките и косвени свидетели на домашно 

насилие, ще се подпомогне процеса на социална ангажираност. 

  

Реализирани дейности за постигане на поставените цели 

Дискусии с ромската общност в кварталите 
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 В проекта „Домашното насилие и ромската общност” бяха заложени дискусии с 

представители на ромската етническа принадлежност. В рамките на този проект бяха 

проведени 4 работни срещи в местните ромски квартали, на които основна тема за 

дискутиране беше Закона за защита срещу домашното насилие, както и нашата роля при 

случаи на този вид насилие. Дискутираха се различни случаи на домашно насилие, 

преживяни от тях, начините за справяне които са предприемали и отношението на местните 

власти при сигнал на насилие в семейството.  
 Резултатите от проведените дискусии бяха следните: 

 - Създаване на условия и развиване на програма за оказване на психологична 

помощ на хора, пострадали от домашно насилие с цел овластяване на жертвите и 

изграждане на умения за търсене на помощ. 

  - Запознаване на представителите на ромската общност с   други ключови 

организации работещи с проблема ДН и превръщането им в ключов фактор при 

оказването на помощ на жени и деца, преживели насилие в тяхната общност. 

          - Превръщане на някои от обучаващите се в своеобразен медиатор между нашата служба и 

хората от ромските квартали, като техните представители започнат да разпознават проблема и да 

помагат на жените и децата, имащи нужда от помощ да се свържат със съответната институция и 

да „излязат” от ситуацията на насилие.  

        - Повишаване на информираността на хората, особено на децата, юношите и 

жените, от кварталите в гр. Перник, по проблема ДН, чрез осъществените работни 

срещи, дискусии и разпространение на печатни материали във всеки от ромските 

квартали.  

 - Децата, юношите и жените, жертви на ДН получиха по-добра професионална 

помощ от представителите на различните институции след провеждането на поредица 

от работни срещи и съвместна работа по конкретни случаи на насилие.  

 

Работна среща с педагогически екипи 

 

Много от клиентите на организацията ни, които са 

пострадали от насилие, живеят в околните села. Това 

накара екипът ни да помисли за факта, че вероятно 

съществува необходимост проблемът „домашно 

насилие” и начините за справяне с него да бъдат 

разгласени в тези населени места. За тази чел, наш екип 

извърши няколко посещения в ОУ „Христо Ботев” в с. 

Гълъбник, както и на пансиона към училището, където 

проведохме обучение на преподавателите, директора, 

възпитателите и на част от възпитаниците от горните класове на училището. 

 По време на тези срещи, ние установихме случаи на насилие в пансиона, в който 

преобладаващата част от децата са от ромска етническа принадлежност. 

 
Провеждане на психологически и юридически консултации 

 

 За периода 01 .08 – 31. 12. 2008 г. в Центъра за хора, преживели насилие към 

Фондация „П.У.Л.С.” са включени  48 нови клиенти, като 510 са били проведените 

психологически и терапевтични консултации общо на старите и новите клиенти. Те са 

разпределени както следва: 

- психологически консултации - 281 

- кризисни интервенции - 36 
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- психологическо консултиране на близки на жертвата и фамилни консултации -40 

- дългосрочна психотерапия - 125 

- социално посредничество - 28 

За отчетения период са приети и много обаждания по телефона, както от 

клиенти, така и от служители на различните институции, с които работим по повод 

случаи на насилие. 

 От общият брой  клиенти, които се свързаха с нас през периода август-декември 

2008 година, най-голям беше броя на жените – 128; 118 бяха децата и юношите, които 

потърсиха помощ от службата ни; 11 бяха мъжете, с които екипът ни работи. 

Проблемите, с които идваха клиентите на службата бяха от различно естетсво. 

Най-голям брой са тези преживяли насилие в дома 97.   

17 от потърпевшите, които ни потърсиха за помощ бяха жертви или в риск от 

попадане в насилствена проституция; 

31 бяха жертви на насилие извън дома /физическо, психическо и сексуално/, на 

улицата, на работното място; 

 60 от потърпевшите, се свързаха с нас в резултат на системно психологическо 

насилие;  

29 от пострадалите се оплакаха от сексуално насилие. 

Повечето от клиентите на службата пристигнаха с повече от един проблем и 

затова, накои от тях са били включени в различни програми на центъра. 

 

Системни медийни  изяви и мащабни медийни кампании за отбелязване на 

международни дати, свързани с борбата срещу насилието над жени и де 

 

Множество бяха медийните изяви на нашата организация през отчетния период, а 

представителите на медиите от своя страна също изявяваха интерес към проблема „домашно 

насилие”. Изявите бяха основно в местни медии, макар че имаше и такива в националното 

медийно пространство.  

През месеците от август до декември бяха отбелязани два международни дни срещу 

насилието над деца - 19 ноември и 16–дневната кампания срещу насилието над жени – 25 

ноември до 10 декември.  

Медиите отбелязваха наши организирани обучения за педагози, полицаи, социални 

работници от домове за деца лишени от родителска грижа, пансиони, служители на социалните 

служби и т.н.  

Голям интерес от страна на медиите събуди 

организираната от нас международна конференция под 

наслов „Човешките  права на жените, човешки прана на 

всички”, проведена на 10 декември в гр. Перник. Голям 

брой статии бяха посветени на нея, дори и от страна на 

националните медии, които се отзоваха на поканата ни и 

отразиха тази важна среща за всички хора от гр. Перник и 

Областта. Чрез тези изяви, дейността на нашата служба се популяризира още повече и голям 

брой на хора, жертви на насилие в дома, се обърнаха към нас за помощ и подкрепа.  

 

 

 

 

 

 

  


