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Приоритет през 2011 година:

Развитие на програмата за деца

2 фокуса:
 Защита на правата на децата и утвърждаване на 

добри практики в случаите на насилие над деца

 Създаване на безопасна среда за децата чрез 
повишаване на информираността, гражданско участие 
и джендър образование за момичета, момчета и 
младите граждани 

Акцентът върху развитието на 
Програмата за деца в П.У.Л.С. беше 
поставен още през 2008 г. чрез 3-

годишния проект "Програма за 
превенция на насилието и 
рехабилитация на деца и семейства, 

пострадали от насилие", финансиран 
от OAK Foundation.  Този процес 
изкристализира през 2011 г. 

благодарение на още 8 проекта, 
всички засягащи закрилата и 
овластяването на децата и младите 
хора, пострадали от насилие. Те бяха 

финансирани от следните донори:
- Министерство на труда и 

социалната политика

- Министерство на 
правосъдието

- Министерство на 

здравеопазването
- Agir Ensemble Pour les 

Droits de l'Homme
- Български фонд за 

жените
- Програма "Младежта в 

действие" на ЕК

- SOS Детски селища
- Държавно делегирана 

дейност 

Признателни сме на Фондация 
"ОУК" за предоставянето на 
тригодишен грант. Това за нас бе 

едновременно предизвикателство и 
възможност. Предизвикателство, от 
гледна точка на мениджмънта и 
координирането на такъв мащабен 
проект, а нова възможност, защото 
отвори за нас няколко стратегически 
сфери на развитие:

• установяване на програма от 
грижи и закрила за деца в Перник и 
областта 

• влияние върху местните власти 
и институции по отношение на 
промяна на дискурсите за жертвите 
на насилие/ сексуално насилие

• установяване на добри 
практики

• осигуряване на по-добро 
прилагане на ЗЗД и ЗЗДН 

• развитие на програмата за деца 
в П.У.Л.С. и подобряване на 
квалификацията на екипа

• хармонизиране на работата на 
П.У.Л.С. с местните институции, най-
вече с ОЗД

• развитие на превантивната 
програма на П.У.Л.С. с повишено 
гражданско участие на младите хора 
и разширяване на фокуса върху деца 
в предучилищна възраст (детски 
градини)

ФОНДАЦИЯ 
П.У.Л.С.

1
ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА
Програма за закрила/ 
рехабилитация (възстановяване) 
на жени и деца, пострадали от 
насилие чрез предоставяне на 
психосоциални услуги, защитено 
жилище и кризисен център, 
правно консултиране и закрила, 
терапия на травмата за 
клиентите, както и специални 
обучения за държавни служители 
- социални работници, полицаи, 
педагози и т.н. 

2
ПРЕВЕНЦИЯ НА 
НАСИЛИЕТО
Превенция на насилието чрез 
неформално образование, 
младежки дейности, повишаване 
на информираността в 
общността, организиране на 
събития и т.н. Емблематична 
част от превантивната програма 
е Младежкият клуб "Да бъдем 
приятели" (www.2bfriends.hit.bg)

3
ПРЕВЕНЦИЯ И 
КОНТРОЛ НА HIV / AIDS 
HIV/AIDS превенция сред млади 
хора и венозно-употребяващи 
наркотици чрез повишаване на 
информираността, организиране 
на кампании, работа на терен и 
дроп-ин център.

ФОНДАЦИЯ П.У.Л.С. 2011 ГОДИШЕН ОТЧЕТ
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Благодарности
Към нашите донори за това, че подкрепиха 
нашата кауза през 2011 г.и се довериха на 
нашия професионализъм и капацитет!

През 2011 г. това бяха:

1. Министерство на труда и социалната политика

2. Министерство на правосъдието

3. Министерство на здравеопазването

4. Държавно делегирана дейност Кризисен център чрез Община Перник

5. OAK Foundation

6. Agir Ensemble Pour Les Droits de l'Homme

7. Български фонд за жените

8. Програма "Младежта в действие" на ЕК

9. SOS Детски селища
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Към всички сърдечни и емпатични 

граждани в Перник, които дариха пари, 

подаръци, храна и дрехи, и направиха 
прекрасна Коледата на децата в 

Кризисния център!
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Към нашите клинични обучители:

- Г-н Брайън Тръкъл от Бирмингам тръст по детска 
психиатрия и психотерапия (BTCPP), UK

- Г-жа Ангелина Даскалова от Фондация "Дете и 

пространство",  докторант по детска психология и 

психотерапия в университета "Луи Пастьор" в Страсбург 

Два семинара върху травмата и загубата в ранното детство бяха проведени в П.У.Л.С. с цел подобряване на 

професионалната квалификация на клиничния екип на организацията, благодарение на нашето партньорство с SOS 
Детски селища.  Обучителните семинари бяха част от първа фаза на проекта "Стъпки към самостоятелност", в 
който Фондация П.У.Л.С. е партньор.  Първата фаза на този проект цели подобряване на ефективността на 

психологическата и социалната работа по случаите на злоупотреба с деца. Във втората фаза на проекта, клиничният 
екип на П.У.Л.С. ще предоставя психологически консултации и терапия на деца, живеещи в SOS Детски селища, 
техните семейства/приемни семейства/осиновители, както и на млади хора в процес на социална реинтеграция.  

 
Първият двудневен семинар с водещ г-жа Даскалова беше базиран на теорията на Жак Лакан и се фокусира върху 
спецификите на детското развитие, работа с деца с увреждания и специални потребности, работа с деца, лишени 

от родителска грижа, и използването на символизма в игровите техники като клиничен инструмент.  

Вторият тридневен семинар с водещ г-н Тръкъл беше базиран на теорията на Уилфред Бион и се фокусира върху 

"удържането на психичната болка" (по терминологията на Бион) във връзка с клиничен материал от работата с 
деца и системата майка/бебе. Бяха представени илюстрации на метода "Наблюдение на бебета" (infant observation) 
и материал от работа с невербални пацианти. 

И двата семинара включваха дискусии между участниците върху материал от тяхната работа. Бяха супервизирани 
случаи и широко беше дискутиран въпроса за клиничното водене на случаите на насилие и злоупотреба. 
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Проекти
"Програма за превенция на насилието 

и рехабилитация на деца и 
семейства, преживели насилие" 

финансиран от OAK Foundation, Юни 
2008- Май, 2011

Цели: 1. Развитие на програма от цялостна професионална грижа за деца, юноши 

и семейства, преживели насилие; 2. Редуциране на големия брой случаи на 
злоупотреба с деца чрез мащабна кампания за повишаване на информираността на 
общността и специалистите, работещи с деца; 3. Оптимизиране на работната мрежа в 
региона

"Младежки клубове по джендър 

равнопоставеност" финансиран от 
Български фонд за жените,  Януари - 

Декември, 2011

Цели: 1. Мултиплициране на модела на Младежки клуб "Да бъдем приятели" на 
Фондация П.У.Л.С. в други общини; 2. Активизиране на гражданското участие на 
млади хора; 3. Промотиране на джендър равнопоставеност чрез информационна 
кампания насочена към младите хора 

"Комплексни услуги и ефективно 

прилагане на ЗЗДН в защитата на 
жени, жертви на домашно насилие" 

финансиран от Министерство на 
правосъдието, Май - Декември, 2011

Цели: 1. Предоставяне на комплексна грижа за жени, пострадали от домашно 

насилие - от кризисно настаняване до дългосрочна социална интеграция; 2. 

Предоставяне на правна закрила за жени, пострадали от домашно насилие; 3. 

Осигуряване на ефективно прилагане на ЗЗДН чрез работната мрежа на Алианса за 
защита от домашно насилие

"Защитено пространство за деца, 

пострадали от насилие" финансиран 
от Министерство на труда и 

социалната политика, Май - 
Декември, 2011

Цели: 1. Подобряване на услугите в Кризисен център и програмата за 
рехабилитация и интеграция на деца, пострадали от насилие; 2. Поддържане на 
работна мрежа с местните държавни институции; 3. Младежко участие чрез 
разширяване на доброволческата мрежа, организиране на събития и обучение във 
взаимопомощ сред връстници; 

"Трафик на човешки същества: 

Образованието е превенция" 
финансиран от AEDH, Октомври, 

2010 - Септември, 2011

Цели: Намаляване на високия риск от попадане в трафик сред двете най-уязвими 

групи в регион Перник - ромското население и учениците последна година - чрез 
специално обучение за тях и за институционални представители 

"Да превърнем силата в творчество" 

финансиран от програма "Младежта 
в действие" на ЕК, Май, 2011- Април, 

2012

Цели: 1. Младежко участие в дейности против насилието в региона; 2. 

Активизиране на позитивните ресурси на личността и трансформиране на 
проблемното поведение и негативната енергия в креативен процес; 3. Популяризиране 
на мисията на проекта чрез PR кампания и организиране на изложба от творческите 
продукти от проекта в общността

Обучение за клиничния екип на 

П.У.Л.С. в рамките на проект на SOS 
Детски селища "Стъпки към 

самостоятелност"

Цели: Подобряване на ефективността на психологическите и социалните услуги 

за деца, пострадали от насилие, лишени от родителски грижи, институционализирани, 

и деца със специални потребности, както и за техните семейства, приемни семейства, 
осиновители.

2 компонента от 9-компонентната 

програма на Министерство на 
здравеопазването за намаляване на 

разпространението на HIV/AIDS/TB, 
2004-2014

Компонент 4: Намаляване на риска от HIV/AIDS и туберкулоза сред венозно-

употребяващи наркотици чрез работа на терен
Компонент 7: Намаляване на риска от HIV/AIDS сред най-уязвимата група от 

младите хора (12-18) чрез специално образование, организиране на кампании, peer-to-

peer обучения и гражданско участие.

ФОНДАЦИЯ П.У.Л.С. 2011 ГОДИШЕН ОТЧЕТ

 Кризисен център за жени и деца, 

пострадали от насилие
 Държавно делегирана дейност чрез Община Перник
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ПРОГРАМА ЗА 
ПРАВНА 
ЗАКРИЛА

284 КЛИЕНТИ СА 
ИЗПОЛЗВАЛИ УСЛУГИТЕ 
НА ПРОГРАМАТА ПРЕЗ 
2011 Г.; 

75 ОТ ТЯХ СА НОВИ 
КЛИЕНТИ, 
РЕГИСТРИРАНИ ЗА 
ПРЪВ ПЪТ ПРЕЗ 2011 Г.

 

ФОНДАЦИЯ П.У.Л.С. 2011 ГОДИШЕН ОТЧЕТ

44 дела са заведени през 2011 г.:

1. По Семейния кодекс -  19 дела, в т.ч.:

- бракоразводни: 10    
- родителски права и режим на свиждане - 8  
- издръжка - 1

2. По ЗЗДН -  21 дела, в т.ч.:
                     - 14 Заповеди за незабавна защита; 17 

решения за издаване на ЗЗ;
                     - 1б прекратени и 3 висящи дела;

3. Изпълнителни дела: 4 бр., в т.ч.:

 - издръжка - 3, и
- предаване на дете - 1;

4. Жалби до Районна прокуратура: 5 дела, в т.ч.:

- 2 fза наизпълнение на ЗЗ, и

- 3 неизпълнение на решение за издръжка 

9%

48%

2%

18%

23%

Бракоразводни Родителски права и режим на свиждане Издръжка
Домашно насилие Изпълнителни дела
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жени мъже деца

33%

10%

57%

Годишна статистика
БРОЙ КЛИЕНТИ
Общият брой клиенти, които са използвали услугите на 
Фондация П.У.Л.С. през 2011 г. са 968. 328 от тях са нови 

случаи, регистрирани през 2011 г.  Те са разпределени като 
следва:
- 550 жени
- 95 мъже (родители на деца-кленти)

- 323 деца

дългосрочна терапия кризисни интервенции семейни консултации
социални консултации

13%

14%

17%

56%

БРОЙ КОНСУЛТАЦИИ
Общият брой консултации, дадени през 2011 е 3293:
- сесии дългосрочна психотерапия - 1862

- кризисни интервенции - 561
- семейни консултации - 436
- социални консултации - 434 (социална медиация 256, работни 
срещи с институции 178)

Физическо насилие Емоционално насилие Сексуално насилие
Друго

7%
6%

49%

38%

ТИП ПРОБЛЕМ
- Физическо насилие: 639 случая
- Емоционално/психологическо насилие: 833 случая

- Сексуално насилие: 99 случая
- Други: 123 случая (риск от трафик, родителство, осиновяване, 
психична болест, загуба и скърбене)
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ОБЩ БРОЙ НАСТАНЕНИ КЛИЕНТИ НА 
ЦЕНТЪРА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ (В Т.Ч. КРИЗИСЕН 
ЦЕНТЪР И ДЪЛГОСРОЧНО ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ):

39 КЛИЕНТИ
- 18 жени
- 1 мъж

- 20 деца 

Забележка! Отчетеният мъж, настанен в центъра е 

18 годишен, син на майка с 4 деца, петимата бяха 
настанени заедно в защитеното жилище.

КЛИЕНТИ, ПОКРИТИ ОТ ДЪРЖАВНО 
ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ: 25

- 13 жени

- 12 деца

ПЪТЕВОДИТЕЛ ЗА НАСТАНЕНИ В ЦЕНТЪРА
Беше изготвена Приветствена книжка/Пътеводител 

(правилник) за настанените клиенти, който да ги 

ориентира за правилата за безопасност, режима, 
графика на индивидуалните сесии и групите за 
взаимопомощ, системата от поощрения и наказания и 
услугите в Центъра.  

БРОЙ КЛИЕНТИ, 
НАСТАНЕНИ В КРИЗИСЕН 
ЦЕНТЪР И ДЪЛГОСРОЧНО 
ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ

ОБЩИЯТ КАПАЦИТЕТ НА ЦЕНТЪРА Е 12 
ЛЕГЛА. ДЪРЖАВНО ДЕЛЕГИРАНИЯТ 
БЮДЖЕТ ЧРЕЗ ОБЩИНА ПЕРНИК 
ПОКРИВА РАЗХОДИТЕ ЗА 8 ОТ ЛЕГЛАТА 
В ЦЕНТЪРА. РАЗХОДИТЕ ЗА 
ОСТАНАЛИТЕ 4 ЛЕГЛА СЕ ПОКРИВАТ 
ЧРЕЗ ПРОЕКТИ, КОИТО ФИНАНСИРАТ 
УСЛУГИ ЗА ХОРА, ПОСТРАДАЛИ ОТ 
НАСИЛИЕ (ПРЕЗ 2011 ТОВА СА 
ПРОЕКТИТЕ, ФИНАНСИРАНИ ОТ  
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО, 
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И 
СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА И OAK 
FOUNDATION). 

ФОНДАЦИЯ П.У.Л.С. 2011 ГОДИШЕН ОТЧЕТ
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Всички дейности на 
П.У.Л.С. през 2011 за 
превенция на трафик бяха 
финансирани от AEDH в 
рамките на проект 
"Образованието е 
превенция" (09. 2010- 09. 
2011)
Главна цел на проекта:
Главната цел на този проект бе 

да се превенира риска от въвличане 

в трафик на голям брой млади хора в 
Перник чрез специфично 
образование по темата. Проектът 
целеше разширяване на фокуса от 

ученици последен клас, които бяха 
основната ни таргет група до сега по 
темата трафик, към младите роми, 

които понастоящем представляват 
най-уязвимата група в българското 
общество поради ниския си 

икономически статус и 
недостатъчно образование. 
Специфични цели:
Да се осигури устойчивост на 

резултатите, постигнати в работата с 
полицаи, представители на 
училището и други представители на 

институциите в рамките на 
миналогодишния проект, 
финансиран от AEDH "Балканска 

инициатива срещу трафика на хора". 
Да се разшири 

информационната кампания в 
училищата като се включат поне 5 

нови училища.
Да се разшири таргет групата 

като се включи най-уязвимата група 

на българското общество - 
ромското малцинство.  

Да продължи консултативната 
работа с жертви на трафик или хора 
в риск.

Да се създадат нови 
информационни материали.
Дейности:
4 вида семинари бяха проведени 

в рамките на проекта:
1. 20 семинара бяха проведени в 

10 училища в Перник. Общият брой 

достигнати ученици е 400. 
Семинарите в училищата включваха 
3 основни теми: 

-Мит и реалност за трафика 
-Разпространени начини за 

въвличане в трафик 
-Полезна информация при 

пътуване и работа в чужбина
2. Двучасови семинари за 

ромски момичета и жени, 

организирани с помощта на 2 
ромски организации. 10 семинара 
бяха проведени за 170 участници на 

възраст 15-25.
Темите включваха:
-Какво е трафик на хора
-Как да разпознаваме рискови 

ситуации
- Механизми за въвличане.
- Полезни съвети за съхранение 

на документи, телефонни номера и 
адреси, както и за сигнализиране за 
опасност на близките, при работа в 

чужбина, бяха дадени на 
участниците.

ФОНДАЦИЯ П.У.Л.С. 2011 ГОДИШЕН ОТЧЕТ
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3. Два семинара за представители на 
институциите, чиято тема беше:
 
На семинарите беше представен 
Националният координационен 
механизъм за закрила на жертвите 
на трафик, влязъл в сила през 2007 
г. Въпреки че съществува от 5 
години, много от предвижданията в 
Националния механизъм са 
неефективни и остават само на 
хартия.  Механизмът беше 
представен на участниците чрез 
графика, показваща трите основни 
области:
 I. Идентифициране и 
насочване на жертвите, където се 
предвиждат следните мерки:
1. Идентифициране
2. Оценка на риска
3. Оценка на потребностите
4. Насочване
 II. Закрила и подкрепа, 
предвиждаща:
1. кризисни интервенции
2. Подкрепа и консултации по време 
на периода за размисъл
 III. Социално включване 
(Реинтеграция), предвиждаща:
1. Дългосрочна психологическа 
подкрепа и овластяване
2. Безопасно репатриране
3. Участие в наказателни дела
4. Финансова компенсация

4. Един семинар за 20 учители.
Целта на семинара беше да обучи 
учителите как да запознават 
учениците си по време на час на 
класа с темата за трафика. Работата 
с учителите като потенциални 
разпространители и 
мултипликатори на информация и 
умения е едно от 
предизвикателствата, стоящи пред 
екипа на П.У.Л.С.  Като цяло за 
България важи твърдението, че 
учителите се нуждаят от основна 
информация по въпросите за 
трафика. Те не биха могли да 
обучават своите ученици преди 
самите те да бъдат добре обучени. 
От друга страна, липсват и 
достъпни полезни материали за 
работа в клас като наръчници, 
клипове и филми и т.н. 

НОВ ОБУЧИТЕЛЕН МАТЕРИАЛ
Основното послание на книжката е 
"Реагирай, преди да е твърде късно" 
или "не изчаквай докато стане 
прекалено късно, колкото по-дълго 
не потърсиш помощ, толкова повече 
намаляват шансовете ти да 
направиш промяна в хода на своя 
живот". Книжката разказва 
историята на ромско момиче, бивш 
клиент на организацията за кратко 
време, която е прекарала 5 години в 
трафик. Участниците в семинарите 
лесно могат да разпознаят, че 
главната героиня в историята е 
ромка.  Историята показва един 
разпространен механизъм за 
въвличане в трафик в ромските 
общности - задлъжняването.  
Книжката дава важна информация за 
правото на жертвите на 60 дневен 
период за размисъл, разрешително 
за престой по време на този 
период и финансова помощ от 
държавата на произход, което е 
ново в българското 
законодателство. Тя дава адреси на 
посолства и окуражава момичетата 
да се обръщат към полицията като 
казват, че са жертви на трафик. 
Направен е опит да се подчертаят 
ситуации, които ние 
идентифицираме като риск от 
трафик, но в ромските общности те 
не се възприемат като такива, а се 
считат за нормални в контекста на 
общността.

Откъс от книжката:

Главната героиня от историята, 
Меги, е с променено име, но тя е 
напълно истинска. Всички факти в 
тази история са напълно реални. Тя 
остави зад гърба си мизерията и 
насилието в своя роден дом, за да 
потърси нов живот.  За нея вече 
няма минало. Оказа се, обаче, че 
няма и бъдеще. Няма мечти или 
планове. Няма "АЗ". Тя е 
"собственост", препродавана 
няколко пъти на различни 
трафиканти. Сега е на 20 г. Някъде 
по света, с някакво име... 

През 2009 г. при нас я доведе 
полицията. Беше избягала с клиент 
от Гърция. На българската граница 
била без документи. Казала на 
граничните полицаи, че е жертва на 
трафик и че е от Перник. 
Настанихме я при нас в Кризисен 
център.

Меги: "... Майка ми и баща ми се 
караха много. Имам двама братя и 
две сестри. Аз съм най-малката. 
Помня, че парите все не стигаха. 
Дори за храна. Нашите взимаха на 
заем от един човек. Той помагаше 
на семейството."

Трафикът започва тук! 
Когато Рита, майката на Меги, 
задлъжнява дотолкова, че за нея е 
напълно непосилно да си върне 
дълга, тя получава следното 
предложение от човека, който е 
помагал на семейството - "ще ти 
дам пари, а срещу това Меги ще 
дойде да работи за мен, за да 
покрие вашия дълг." Меги е на 16 г. 
Това е първата ПРОДАЖБА! Това е 
много често срещана схема за 
въвличане в трафик- от човек, 
близък на семейството и 
добронамерен, приятел/ гадже на 
момичето, който обещава добра 
работа, по-добър дом, по-добро 
бъдеще.

Следват преразказани поредица от 
ситуации, в които героинята е 
освена без никакъв избор, 
препродадена на сводници от 
Германия и Гърция и, по време на 
бременността си, манипулирана да 
продаде бебето си. 

ФОНДАЦИЯ П.У.Л.С. 2011 ГОДИШЕН ОТЧЕТ
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Младежкият клуб “Да бъдем приятели” се създаде,  
непосредствено след създаването на Фондация  
П.У.Л.С. - през 1999г. Водещите на Младежкия клуб, 
правят превантивни семинари и обучения по 
училищата, за разпознаване формите на насилие и 
предпазване от домашно и сексуално насилие над деца 
и трафик на хора. Членовете на клуба се включват 
винаги както в организацията на тези събития, така и 
като помощник-водещи. .По този начин те контактуват 
с  много ученици, не само в Перник, но и в цялата 
Област, като ги запознават с идеите си за не насилие и 
нетърпимост към всичките му форми.  
Основната дейност на доброволците членове на 
младежкия клуб е превантивна работа. 
Разпространението на различни материали свързани с 
насилие и трафик прави по-лесното достигане до 
голяма част от децата, жертви на домашно насилие. 
Нашите младежи са обучени в това да разпознават 
такива свои съученици и връстници и по този начин да 
ги насочват за консултация при нас. Един от все по-
налагащите се методи за достигане до деца с проблеми 
в семействата е отварянето на Стаи на доверието в 
няколко училища на територията на  Пернишка 
Област. Основната идея е в «защитена среда» 
стопанисвана от връстници в училищата, да бъде 
предоставено пространство за младите хора за 
споделяне, търсене на информационни материали, 
търсене  на помощ и срещи с връстници. Домакини в 
стаите са самите младежи и девойки, доброволци към 
Младежкия клуб, които са под супервизия на 
професионалистите от Фондация П.У.Л.С.

От създаването си през стаите на доверието са 
преминали над 500 ученика, които освен разговор са 
получавали и различни информационни материали.

С времето и  придобиването на  увереност и умения 
младежите  започват да се появяват в ТВ предавания, 
където огласяват дейността си, дават множество 
интервюта с журналисти, говорейки от позицията на 
хора, посветили доброволно част от личното си време 
и енергия за ограничаване размерите на посегателство 
върху децата на територията на Перник и Областта. 
По-големите и с по-голям опит доброволци подготвят 
и сами администрират web страница на клуба.
През 2007г. двама доброволци и водещият на 
младежкия клуб вземат участие в международна 
младежка среща на организации работещи в областта 
на превенцията на трафик на хора. Доброволците 
представят добрата си практика, която е призната за 
уникална по рода си в борбата с трафик на хора.
През годините, доброволците от Младежкия клуб са 
взели участие в повече от 800 семинара и 1000 срещи с 
ученици, учители и родители в училищата, 
разпространили са голяма част от превантивните ни 
издадени материали, свързани с насилие и трафик на 
хора, спечелили са и са реализирали няколко проекта, 
успели са да привлекат вниманието на свои връстници, 
голяма част от които вече са станали членове в клуба. 
Към младежкия ни клуб непрекъснато се включват нови 
членове, което показва нуждата на младежите от 
Областта за намиране на подкрепа и пространство за 
обсъждане на проблеми свързани с училище и 
семейството.

ФОНДАЦИЯ П.У.Л.С. 2011 ГОДИШЕН ОТЧЕТ

МЛАДЕЖКО 
УЧАСТИЕ

СТАИ НА ДОВЕРИЕТО
5 стаи на доверието, които работят като peer-to-peer 
центрове за информация и подкрепа, бяха разкрити в 
5 Пернишки училища в рамките на тригодишния 
проект, финансиран от OAK Foundation.  Над 500 
ученици са използвали услугите на стаите на 
доверието от тяхното отваряне.  Стаите се ръководят 
от обучени доброволци от Младежкия клуб "Да бъдем 
приятели" на Фондация П.У.Л.С..  
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Работни срещи, семинари и конференции, на които са 
присъствали представители на Младежки клуб „Да бъдем 
приятели” по време на протичането на настоящия 

проест са:

През отчетените месеци, младежите доброволци взеха 
участие в много дейности. Младежки клуб „Да бъдем 

приятели” тази година навърши 11 години. По повод РД 
различни поколения доброволци се събраха в къщата на 
организацията на маскен бал. Имаше изненади за всички 

от всички.

Най-новите членове на Младежкия клуб се учиха да 

презентират дейностите и идеята на клуба.
Y-PEER България, Програма "Превенция и контрол на 
ХИВ/СПИН- Компонент 7" към Министерството на 
Здравеопазването и Младежки клуб "Да бъдем приятели" 

организираха  Арт Изложба/ Конкурс "Младите хора в 
действие- света през моите очи", като с тази изложба 
младежите искат да отбележат Международната година 

на Младите хора (август 2010 - август 2011).  В 
мероприятието бяха допуснати всички, които имат 
желание до 25 годишна възраст. Целта беше да се 

покаже света на младите хора, такъв какъвто е. 
Първият етап на изложбата стартира на 2 май, когато 
започна набирането на участници в нея - чрез 
училищата и интернет пространството. Набирането 

продължи до 25 май. На 1 юни бе проведено 
официалното откриване и награждаване на участниците 
- 4 награди, съответно три за първо, второ и трето място 

за картините и една за фотографиите. 
Предложение от БМЧК.
В мемориала на площад Кракра бе финала на конкурса за 

рисунки и снимки на млади хора.

17 Май-  Международен ден за борба с 
дискриминацията - нашите доброволци по покана на 

БМЧК проведоха семинари с игри на тема 
"Дискриминация". 

15 Май- Световен ден за съпричастност към хората 
инфектирани с ХИВ. По случая на следващия ден бяха  
разпределени екипи за провеждане на терени на 

територията на градовете Перник, Радомир и Брезник.

Края на месеца беше също не по-малко вълнуващ за 
всички доброволци, защото беше одобрен техен проект 
- "Да превърнем силата в творчество", който е 

продължение на дейностите от предишен проект на 
Младежкия клуб.
Друга тема за обсъждане беше факта, че „Европейско 
женско лоби”, организира кампания „Заедно за Европа”, с 

която искат да кажат стоп на проституцията. Също така, 
беше решено младежите да участват от септември, в 
семинарите по училищата, като помощен екип.

На 15-18.06.2011 год. се проведе семинар за 
разработване на проекти към НЦЕМПИ. Обучението си 

поставя за цел подобряване качеството на подаваните 
проектни предложения към тях. 

На 30.06-04.07 във Варна стартира Младежки фестивал и 

Национална среща Доброволчество, на което взеха 
участие над 70 организации. Национална среща 
"Младежко доброволчество" има за цел да популяризира 

доброволчеството сред политически отговорните лица и 
обществото в България, като използва случая, че 2011 
година е обявена за Европейска година на 

доброволчеството. За да представи и практиката на други 
държави, проектът ще включи представители на 
българското правителство, Европейската комисия, 
Национални младежки съвети от други държави в 

Европа, членовете на работната група за доброволчество 
на Европейски младежки форум, популярни обществени 
фигури, социолози и политолози. 

Сред съорганизаторите тази година е Национален 
младежки форум – най-голямата младежка организация в 
България, чието създаване беше провокирано от 

националните срещи във Варна и Сдружение "Варненски 
младежки фествал". Един нов тип партньорство, базирано 
на старо приятелство на млади хора.

За пореден път се проведе и Националното младежко 
изложение. Паралелно с Националната среща се проведе  
и Funcity - Младежкият фестивал на Варна, който се 

провежда за първи път и бише сред мащабните младежки 
събития за непрофесионално младежко изкуство, спорт и 
младежка активност на млади българи.
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Дейности на КСМП към Кмета на 
община Перник
Организирана беше водна битка в 
парка на град Перник, която е част 
от програмата на община Перник 
за летни дейности с млади хора. 
Доброволци и хора от екипа на 
организацията ни се включиха като 
съорганизатори в събитието, 
проведено на 09.07.2011г.
През месец Юли се проведоха две  
Заседания, на които  бе представен 
отчет за реализираните 
инициативи от младежките 
организации и КСМП от началото 
на годината. Обсъдени бяха 
предстоящи събития. Също така 
беше изготвена и процедура за 
избор на младежки медиатор.
Пресконференция в Община 
Перник се състоя на 05.08.2011 
год. Тя беше посветена на третата 
година от работата на 
Консултативен съвет по младежка 
политика към Кмета на община 
Перник. Бяха представени 
резултатите от работата през 
последните три години. Фондация 
П.У.Л.С. е сред учредителите на 
съвета. 
На 12.09.2011 год. бяха 
предложени промени и 
допълнения в календарния план на 
КСМП до края на 2011 година, 
предстоящи инициативи и 
представяне на кандидатурите за 
младежки медиатор на Община 
Перник. 
Отново през същия месец 
доброволци на Младежки клуб „Да 
бъдем приятели” участваха в Team 
building за членовете на КСМП. 
Участниците тренираха своите 
умения за работа в екип, бързина и 
др. 
На 06.10.2011 год.  Също имаше 
засездание, на което бяха 
обсъдени предстоящи инициативи 
на членуващите организации и 
необходимата подкрепа от страна 
на КСМП. Една от темите беше за 
промени в процедурата за избор 
на младежки медиатор. 
Заседание беше свикано и през 
Ноември в Перник. Темите бяха от 
организационен характер, 
направен бе подробен план за 
инициативи до края на годината.
На 30.11.2011 год. се състоя 
работна среща с новия 
председател на Общинския съвет 

на Перник с представители на 
Консултативен съвет за младежка 
политика. 

Мисия Лято Перник 2011 година 
беше една от инициативите, в 
които нашите доброволци се 
включиха. Участваха 24 
тийнейджъри, на възраст между 14 
и 18 г. Тийнейджърите бяха 
разделени в отбори, наречени на 
племена, населявали местните земи 
- агриани, синти, едони и бисалти

3 доброволеца на организацията и 
1 водещ на младежкия клуб бяха 
участниците в международен лагер 
за младежки организации в Полша  
на 28 Юли. Идеята на събитието се  
заключава в екологични дейности, 
обмяна на опит в тази област, 
театрално представление за това 
как да се опазва околната среда.

По случай 12 август Международен 
ден на младите хора на 27.07 и 
9.08 2011 год. доброволци и 
специалисти от организацията 
участваха в изработването и 
боядисването на игри в парка на 
Перник – огромно Не се сърди 
човече и Кър. Това бяха част от  
подготовките на мащабните 
събития за 
Отново във връзка с подготовката, 
на 04.08.2011 год. се състоя 
работна среща в Община Перник 
със зам. Кмета, връзки с 
обществеността, младежки 
медиатор, експерти, представители 
на НПО и др.  

От 24 – 31.08.2011 год. няколко 
наши доброволеца се включиха в 
инициатива за техни съмишленици 
от Полша. Целта на този младежки 
лагер  под наслов „Бъди еко” е 
свързана с  позицията на младите 
хора по екологични въпроси. 
Повече информация -http://
www.itvl.pl/news/eko-mlodziez-w-
lublinie .
Българската група е от 5 
доброволеца /3 от Младежкия ни 
клуб, 1 от ОМС и 1 от БМЧК/ и 
ръководител, който също е от 
нашата организация.
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Летен лагер Академия за доброволци на БМЧК. Обучение за 17 доброволеца на БМЧК по превенция на зависимости 
се състоя на  05.09.2011 год. в курорта Св. Влас. Представител на организацията бе поканен да представи работата по 
програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН сред интравенозно употребяващи наркотици”. Доброволците 

получиха информация за видовете ПАВ, лечение на зависимости, долечебни програми и др. 

На 06.09.2011 год. обучението на доброволците продължи с превенция на насилие и трафик. По време на 
обучението участниците получиха информация за видовете насилие, как да се предпазят към кого да се обърнат с 

въпроси и др. Акцента беше насочен върху овластяване на доброволците и предпазване от ситуации на насилие. 

През изминалите месеци доброволците влязоха в ролята на домакини за гостите от новосформиран клуб от гр. 

Дупница. Нашите малки колеги разказаха с много ентусиазъм за своя клуб, различните дейности, с които се 
занимават, изработените от тях във времето гоблени, вази, ушитите възглавнички и животните, които гледат. Освен 
това доброволците представиха водещите на Младежкия клуб, проектите по които работят и начина, по който се 

случва обмяната на опит.
През месец Октомври младежите ни имаха и запитване от Младежки клуб в Монтана за евентуална среща с нас. 
Идеята на това посещение е също обмяна на опит и евентуално обучение от наша страна в това, те да разпознават 
хора, жертви на насилие.

Друга дейност, която стана част от програмата на младежите, беше мониторинг от Министерство на 
здравеопазването в лицето на екип, оглавяван от Анина Чилева. Тя е наш дългогодишен консултант по програмата за 
ХИВ/СПИН и работата на част от доброволците ни в нея.

Друга дейност минала през доброволците беие разпределянето на анкети от БФЖ свързани с въпроса дали има 
стереотипи в обществото за ролята на жените и мъжете.
В НУЛЦ на БЧК – с. Лозен в рамките на 01-04.10.2011 год. се проведе традиционно обучение за доброволци, които 

работят по програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН сред млади хора в най-голям риск (15-24г.)”. Това, което 
младежите получиха като  нови знания, беше свързано с работа по програмата. Споделиха умения и опит с 
работещите от цялата страна. 

Фондация „Инициатива за здраве” организира Обмяна на опит по програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН 
сред интравенозно употребяващи наркотици” в София. В рамките на три дни 01-03.10.2011 год. сътрудници на терен 
по програмата посетиха Фондация „Инициатива за здраве” участваха активно в работата на терен и обмениха 

знания и опит с колегите.

На 31.10.2011 год. отново в  Перник проведохме Анти СПИН кампания Хелуин. Доброволците от Младежки клуб 

„Да бъдем приятели” се превърнаха в различни странни и митични същества, които обикаляха Перник и раздаваха 
своите послания за безопасен секс и презервативи и се правеха демонстрации.

Тържествено честване на 90 годишнината на БМЧК-Перник беше отбелязано на 31.10.2011 год. В Общински 

младежки дом бе открита изложба „БМЧК през годините”. Проведена бе и среща на поколения доброволци на БЧК. 
Фондация „П.У.Л.С.” получи благодарствен адрес за доброто си сътрудничество през годините.

Месец Ноември младежите от клуба се включиха и в приготовленията за 16 дневната кампания против насилието над 
жени, както и в изработването на различни коледни подаръщи, които включихме в организиран от нас базар, 
средствата бяха в полза на настанените деца в нашия център, които са жертви на насилие.

Други важни задачи бяха свързани с обсъждането на самия Младежки клуб и неговата структура. Стаите на 
доверието също присъстваха активно в дискусиите. Група от младежите към клуба бяха поканени в предаването ХАХ 
по БНТ. Темата беше свързана с доверието гледано в различни аспекти. Нашето участие е било свързано именно със 
стаите на доверието и начините на комуникация между младежите, които стоят там и тези, които идват по различни 

поводи. 
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Децата, клиенти на кризисния 
център и млади хора със 
специфични емоционални 
проблеми бяха интегрирани и 
ангажирани в групи за арт 
дейности, водени от доброволци 
или хора на изкуството.  Няколко 
арт ателиета се провеждаха през 
годината:                                        
- декупаж върху керамика, стъкло и 
свещи                                             
- текстил                                                 
- техники с конци за направа на 
коледни картички и традиционни 
предмети

Всички продукти от арт 
ателиетата бяха изложени на 
коледен благотворителен базар на 

рецепцията в сградата на 
Фондацията. Над 700 лева бяха 
набраните средства и те бяха 
използвани за закупуване на 

материали за творчески и 
образователни дейности за децата-
клиенти. Работата на арт 

ателиетата беше представена на 
живо на гражданите, колегите и 

местните власти, посетили базара и 
Деня на отворените врати, 
организиран в рамките на 16-

дневната световна кампания 
против насилието, основано на 
пол.

ИНТЕГРАЦИЯ 
ЧРЕЗ 
ИЗКУСТВО 

ЗА ДЕЦА, КЛИЕНТИ НА 
КРИЗИСНИЯ ЦЕНТЪР И 
МЛАДИ ХОРА, 
ПОСТРАДАЛИ ОТ НАСИЛИЕ 
ИЛИ ПРЕЖИВЯВАВАЩИ 
ПОВЕДЕНЧЕСКИ ИЛИ 
СЕМЕЙНИ ПРОБЛЕМИ
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- презентации на програмите на организацията, и на 
историята и мисията на Световната кампания

- дискусии

- арт ателиета на живо 

- благотворителен базар с продуктите на младите 
артисти

- семинари в училищата

2. Кампания за джендър равнопоставеност, в 
рамките на която беше създаден видео клип върху 
джендър стереотипите със заглавие "Бъди стерео-НЕ-

типичен!".  Видеото беше разпространено сред 
младежки организации в страната и беше показано на 
учениците в региона в серия от семинари  и дискусии 

върху джендър стереотипите.. (http://www.youtube.com/
watch?v=A3SzSoLOPuE)

3. Кампания за превенция на НIV на 14.02. под 
мотото "безопасен секс и безопасна любов".  В центъра 
на града беше разположен мобилен кабинет и бяха 

предоставени безплатни анонимни тестове на 
желаещите граждани. 

4. Каммания за превенция на HIV/AIDS  за 1.12., 
Международният ден за борба със СПИН.  Бяха 
раздадени стерилни материали, лекарства и 

информационни материали сред целевата група от 
интравенозно употребяващи в Перник.  Беше дадена 
прес-конференция и бяха разпространени 

информационни материали в общността, сред 
гражданите по улиците на града и в обществените 
сгради.  

КАМПАНИИ
1.СВЕТОВНА КАМПАНИЯ "16 дни на активизъм 
срещу насилието, основано на пол" 

В рамките на Световната кампания бяха организирани 
2 ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ - на 25. 11 
откриване на Кампанията и 09.12 - закриване на 
Кампанията. Събитията във Фондацията бяха 
посетени от ученици, представители на 
институциите, местните власти, включително кмета на 
града, граждани и партньори.  

ФОНДАЦИЯ П.У.Л.С. 2011 ГОДИШЕН ОТЧЕТ
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Вътрешна оценка
Вътрешна оценка на 

ефективността на дейностите по 
превенция на насилието чрез 

релевантно образование в 
общността и обучение на 
специалисти
Дейности по превенция на 

насилието са провеждани сред 4 
целеви групи:

- деца в предучилищна възраст 

в 3 детски градини в Перник- 
пилотно 

- юноши 11- 17 г.

 - общността- родители и 
учители/ директори на у-ща

 - специалисти и 
представители на институциите- 

Полиция, Социални служби, 
Община и т.н.

Сред четирите целеви групи в 
края на проекта са проведени 
скрининг изследвания, които да 

открият наличие или отсъствие на 
различия в групите от обучени и 
съответни необучени 
представители по отношение на 

информираността по темите за 
насилието и търсене на помощ при 
преживяно насилие или 

травматично събитие, както и да 

набележат специфични тенденции 
в тези групи по отношение на 
конкретни скрининг индикатори 

(конкретни въпроси от анкетите).

ИЗСЛЕДВАНЕ В ДЕТСКИТЕ 
ГРАДИНИ

Децата са тестирани със 
скрининг въпросник, целящ да 

открои специфичното знание, 
придобито от обучените деца 
относно "как реагираме" и "къде 

търсим помощ" ако участваме или 
сме свидетели на ситуация на 
насилие

Дизайн на изследването:

Извадката се състои от 56  
деца развномерно разпределени по 
пол и възраст. Възрастта на децата 

варира межди 5 и 7 години. Децата 
са разделени в две групи: 
експериментална група от 

обучени, състояща се от 30 деца от 
2 детски градини, и контролна 
група от необучени, състояща се от 
26 деца. 

Забележка: За изследването не 
бяхме допуснати в третата от 
детските градини, в които сме 

провеждали обучения, за което 

обективни причини не бяха  
посочени.

Резултатите са обобщени с 
първоначален статистически 
анализ. Набелязани са следните 
тенденции: 

Няма съществени разлики 
между експерименталната и 
контролната група по отношение 

на първи и втори от скрининг 
индикаторите, а именно: "Какво ще 
кажеш/ какво ще направиш, ако 

възрастен се закача с теб/ те 
докосва?" и "Какво ще кажеш/ 
какво ще направиш, ако дете е 
градината те удря/ причинява 

болка?". По първи въпрос и в двете 
групи 90% от децата отговарят, че 
ще кажат на родителите си, а по 

втори въпрос, че ще кажат на 
госпожата в градината. При втори 
въпрос, при момичетата по-често 

се явява отговор "ще го ударя и 
аз". Значими тенденции се 
откриват по трети индикатор: "Ако 
някой твой приятел разкаже, че са 

го били в къщи неговите родители, 
какво ще направиш/ на кого ще 
кажеш?" Резултатите са 

представени на диаграмата:
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обуч. момчета обуч. момичета необ. момчета необ. момичета

Не правя нищо

Казвам на полицай или соц. раб.

Казвам на родителите ми

Казвам на неговите родители

Казвам му/й да слуша

друго

0 2.5 5 7.5 10
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Освен по критерий "обучени-необучени" тук се откриват значими различия и по пол.
Почти 50% от необучените момчета казват, че не биха направили нищо в такава ситуация. Останалите 50% се 
разпределят в "казвам на моите родители", "казвам на неговите родители да не го бият" или "казвам му да случа, за 

да не го бият". Малка част от необучените момичета остават безинициативни и дават отговор "не бих направил 
нищо". Единствено обучените момичета дават отговор, че "биха се обадили на съответните институции- 
"социалните работници" или "полицията". Също, друга група от обучените момичета дава разнородни отговори, 
като сред тях се повтаря и "ще запазя тайна". Обучените момчета най-често дават като отговор "моите родители". 

Почти 1/4 от анкетираните деца (обучени и необучени) отговарят, че "биха казали на неговите родители да не го 
бият". Неголям брой поставят акцент върху детето, като отговорно, за това, че "го бият" и дават отговор "ще му 
кажа да слуша, за да не го бият". Почти никой на този въпрос не отговаря, че би "казал на госпожата".

Предизвикателствата за нас в бъдещи обучения биха били да усилим инициативността на децата да търсят 
институциите или някого извън семейството/ служебно лице, когато им е споделено за насилие над приятел, както и 
да разчупим стереотипа "то не слуша, затова бива бито". 

Индикатор 4: "Ако някой възрастен те помоли да го пипаш по места, които стоят скрити от бельото или банските, 
какво ще направиш/ на кого ще кажеш?"

Тук най-голям е броят на децата (обучени и необучени), които биха споделили с родителите си в подобна 

ситуация. Само обучени деца казват, че биха казали на служебно лице, най-често на полицай. При необучените деца 
този процент е нула. Значим е броят на необучените деца, които биха запазили в тайна подобна ситуация. Сред 
разнородните отговори няколко пъти се среща и активно реагиране като "ще го ударя" или "ще се бия". Рядко 

децата биха имали доверие да споделят с госпожата. 

Като предизвикателство за нас остава това, децата да бъдат още повече окуражени да не "пазят тайна" в подобни 

ситуации, а да открият на кой възрастен биха имали доверие да споделят. В същото време е опасна тенденция това, 
че по-голяма част от децата биха споделили с родителите си, но обучението на родители е все още критична точка 
в опитите ни да достигнем до тях. Опитът показва, че родителите се обръщат за помощ едва когато проблемът 
вече е налице и то често пъти търсенето на помощ е инициирано от друг- учител, педагог съветник или службите. 

ФОНДАЦИЯ П.У.Л.С. 2011 ГОДИШЕН ОТЧЕТ
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обучени деца необучени деца

споделям с родител

институция/ полиция

не казвам на никого

разнородни отговори

0 5 10 15 20

По индикатори 5 и 6 "Познавате ли тези специалисти, какво си говорят хората от картинката, за какво им разказва 

детето?" представени с две картинки: на социален работник и дете, и на полицай и дете (Приложение 2) значима 
тенденция се открива само по ситуация "дете- цоц. работник". Тук при обучените деца преобладаващо присъства 
темата за насилие в отговори като "оплаква се, че са го били", "казва, че в училище го бият и го е страх" или "някой му 
е направил нещо лошо". При необучените деца в отговорите не се открива тенденция. При ситуация "полицай- дете" 

също отговорите са разнородни и при двете групи. Всички отговори указват, че детето споделя за проблем, но 
проблема е от различно естество- "крадец", "детето се е изгубило", "бият го" и т.н.
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ИЗСЛЕДВАНЕ СРЕД 
УЧЕНИЦИ
В рамките на проекта бяха 

обучени над 300 ученици в 
двудневни семинари и над 1200 
ученици бяха обхванати в 
двучасови семинари в училищата. 

За целта на изследването бяха 
интервюирани 40 човека на възраст 
11- 17 години, равен брой обучени 

и необучени (20/20). Целта на 
изследването бе да се провери в 
каква степен обучените и 

необучените младежи разпознават 
ситуации на насилие и могат ли да 
определят различните видове 
насилие. Друг важен фокус на 

изследването бе да се провери 
информираността по отношение 
на релевантните институции, 

доверието в тях и готовността за 
търсене на помощ в ситуации на 

насилие над себе си или близък. 
Данните бяха събрани с помощта 
на анкета, включваща примерни 

ситуации и въпроси към всяка от 
тях. Резултатите са представени на 
диаграмата по-долу.

РЕЗУЛТАТИ:
Отговорите на обучените 

младежи са консистентни по 

отношение на разпознаването на 
ситуации на насилие. Почти 100% 
от обучените младежи категорично 

разпознават ситуациите на насилие  
и ги назовават. Още повече, те 
могат да определят какъв е вида на 
насилието. Разпознаването на 

такива ситуации при необучените е  
едва 50 % като определянето на 
вида насилие е почти невъзможно. 

Ситуации, които при обучените 
ученици категорично се 
разпознават като насилие, при 

необучените се назовават като 
дразнене, кавга, подигравка, 
нахлуване в личното пространство, 

не-насилие. Относно търсенето на 
релевантни институции, обучените 
младежи в 50% от случаите биха се  
обърнали към ПУЛС или МВР, 

докато останалите биха споделили 
с родител, учител, уч. психолог, 
приятел или биха запазили тайна. 

При необучените сигнализирането 
на институциите почти не 
фигурира като отговор. Вместо 

това отговорите са разнородни и 
посочват родители, учители, 
приятели, запазване на тайна или 
директна реакция "ще ударя и аз", 

"моля да спре", "бягам от у-ще". 

ФОНДАЦИЯ П.У.Л.С. 
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ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ 
ПРОУЧВАНЕ СРЕД ПОЛИЦАИ

Анкетирани са общо 20 
полицаи, от тях 11 обучени и 9 
обучени от екипа на П.У.Л.С. 

Няма различие в двете групи 
по отношение на това как 
полицаите оценяват собственото 

си познание за дете, жертва на 
насилие. Всички полицаи 
отговарят с "добро познание". 

Няма значими разлики и по 
индикатор "от какво допълнително 
знание имате нужда". Отговорите 
равномерно се разпределят в 

цялата извадка между "дете, жертва 
на трафик", "дете, жертва на 
сексуално насилие", "дете, жертва 

на домашно насилие" и "дете с 
проблемно поведение". 

Една значима тенденция се 
разкрива в изследването, а именно, 
по индикатор "за да разпозная 
дете жертва на насилие ми е 

нужно....". Четирима от обучените 
11 анкетирани отговарят "да 
познавам по-добре собствените си 

преживявания". Същият отговор е 
посочен само от един човек в 

групата на необучените. В същото 
време 3 от 9 необучени 
отговарят, че "нямат нужда от 

допълнителна информация". Този 
отговор не присъства в групата на 
обучените. Останалите 
преобладаващи отговори в двете 

групи са "нужда от теоретично 
знание" и "практическо знание/ 
разглеждане на казуси".

Рядко срещан, но отговор, на 
който трябва да се обърне 

внимание, срещан поне веднъж във 
всяка от двете изследвани групи е 
този, че "тийнейджър станал 
жертва на изнасилване, сам го е 

предизвикал". 

Отново резултат, на който би 

следвало да се акцентира в бъдеща 
работа с полицаи е често 
срещаното схващане, че когато 

дете разказва за преживяно 
насилие "то вероятно е чуло 
подобна история в медиите и сега 
я конструира по свой начин". Като 

цяло малка част отговарят, че 
директно биха повярвали на 
историята на детето, по-скоро 

повечето анкетирани биха се 
усъмнили за фантазия, 

преувеличаване или преразказване 
на нещо чуто отвън. 

При всички полицаи 
преобладава схващането, че 
децата, които стават жертва на 
насилие са "от нисък социален 

клас", "лишени от родителски 
грижи" или "деца на криминално 
проявени". За разлика от 

необучените обаче, при обучените  
анкетирани полицаи в 4 от 11 
случая се появява и важният 

отговор "...са жертви на насилие 
или злоупотреба".

Значими са получените 

различия по индикатор "какво е 
подходящото поведение спрямо 
дете, жертва на насилие". 

7 от 11 обучени казват, че 
биха поощрили детето да говори, 
биха разговаряли с него и биха 

насочили към психолог. Само 2ма 
биха го посъветвали да забрави 
случилото се. При необучените 6 
от 9 полицаи категорично казват, 

че биха посъветвали детето да 
забрави и смятат, че говоренето 
би усилило болката. 

ФОНДАЦИЯ П.У.Л.С.

ИЗВОДИ: Въпреки значимите социални и законодателни промени в последните години, и въпреки 
факта, че НПО провеждат множество обучения за полицаи, ригидността на стереотипите за насилието 
и злоупотребата с деца отново се разкриха в изследването сред целевата група на полицаите., част от 
процеса на вътрешна оценка по проекта, финансиран от Фондация "ОУК". 
Въпреки множеството проведени обучения, все още се откриват тенденции, които поставят големи 
предизвикателства в бъдещата ни работа с тази таргет група:  
- силен стереотип за отговорността за злоупотребата (‘детето само е провокирало...’)
- външна атрибуция и незадоволителна готовност да повярват на детето, което разказва за насилие 
(‘детето е гледало нещо по телевизията и сега конструира своя история’)
- ниско ниво на осъзнаване на връзката между това, да си наясно със собствените си чувства, и това, да 
работиш с деца, преживели насилие
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Опит за проверка на влиянието на 
влиянието на терапевтичните 
програми
РЕЗУЛТАТИ 
от изследването

Попълнени са данните за 8 

случайно подбрани случая, събрани 

чрез полуструктурирано интервю.  

Въпросите целят измерване 
индикатори в следните области:       

1) Емоционална сфера                       

2) Агресивни прояви от и към детето                                               

3) Соматични прояви                          

4) Когнитивни способности               

5) Поведенчески прояви                     

6) Отношения със семейството         

7) Отношения с връстници- 

индивидуални и групови                    

8) Обобщаващи въпроси и такива от 
отворен тип. 

Резулатите дотук показват 

очаквани тенденции- промяната 
настроенията се стабилизира, често 

са се чувствали тъжни, сами и 

неразбрани, а след терапията това се 

променя. Също: отразява се на 

посещението на училище- от 

намалено- към повишено. 

Потвърждава се и хипотезата за 

наличието на смущения в съня, 

който се нормализира. В единия от 

случаите има и нощна енуреза, която 
впоследствие отминава; в друг това 

не се променя съществено. Потвърди 

се и хипотезата за  наличие на 
намалени когнитивни способности 

преди терапията, които се 

подобряват по време на и след 

терапията. 

Очакван и желан резултат е, че 

различните форми на агресия (обиди, 

посягане), която са проявявани към 

клиентите, е изчезнала в по-голямата 

част от случаите. Като цяло се 

отчита тенденция към укрепване на 
егото и поява, и проява, на 

инициативност, както и поемане на 

отговорност за аспекти от своя 

живот- доказателство за това е и 

поемането на риска да бъде 

осиновено на едно от тях и 

осъзнаване на трудностите при това.

Само при половината от 

случаите се отчита подобряването на  

отношенията със семейството, което 

се обяснява с възрастта и 

проблематиката на пубертета, но 

може да се видят индикации за 
раздвижване и в тази сфера. В по-

късната възраст видимо настъпват 

положителни промени и в тази 

насока, както и в отношенията с 

приятелите.

ОПИТ ЗА ПРОВЕРКА 
НА ВЛИЯНИЕТО НА 
ТЕРАПЕВТИЧНИ-
ТЕ ПРОГРАМИ  

ВЪРХУ 
ЖИЗНЕНАТА 
СИТУАЦИЯ НА 
ДЕЦАТА

Попълнени са данните за 8 
случайно подбрани случая, 
събрани чрез подробно 
полуструктурирано интервю

Въпросите целят измерване 
индикатори в следните области: 
1) Емоционална сфера             
2) Агресивни прояви от и към 
детето                                     
3) Соматични прояви               
4) Когнитивни способности     
5) Поведенчески прояви          
6) Отношения със семейството 
7) Отношения с връстници- 
индивидуални и групови          
8) Обобщаващи въпроси и 
такива от отворен тип. 

ФИНАЛЕН ОТЧЕТ ЮНИ 2008- МАЙ 2011
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Превенция и контрол на ХИВ/СПИН
ФОНДАЦИЯ П.У.Л.С.

Общ брой контакти с клиенти за предоставяне на услуги 2683
Нови контакти 81

Раздадени материали 1829

Консултации 833

Насочвания 53

Общ брой раздадени комплекти за безопасно инжектиране 20978

Общ брой раздадени презервативи 11113

Общ брой раздадени лубриканти 429

Общ брой раздадени материали за здравно образование 2453

Общ брой комплекти за безопасна употреба 0

Общ брой раздадени лекарства и медицински материали 70

Годишна статистика - Отчетен период: .01. - .12. 2011

Общ брой клиенти на програмата: 193

Разпределение на клиентите по пол и възраст - вижте диаграмата

48%

21%

13%

18%

жени под 25 г. жени над 25 г. мъже под 25 г. мъже над 25 г.

През 2011 г. общият брой клиенти на програмата тествани за ХИВ, 

хепатит B и C, и сифилис е 181. 
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ФОНДАЦИЯ П.У.Л.С. 2011 ГОДИШЕН ОТЧЕТ

Превенция на туберкулоза

Общ брой клиенти, достигнати в отчетния период: 170

Общ брой идентифицирани рискови клиенти (интравенозно употребяващи 

наркотици): 117

46 от тях са изследвани допълнително.

1209 контакти (68 нови) са установени (488 от тях в дроп-ин центъра и 721 на терен).  

Разпределение на клиентите на програмата по възраст и пол:

1%10%

58%

1%
6%

24%

жени 19-34 жени 35-54 жени +55 мъже 19-34 мъже 35-54 мъже +55
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ANNUAL BUDGET

Донор Проект Продълж. Край Общ 
бюджет 

Euro

Бюджет 
през 2011 

Euro

OAK Foundation Prevention and 
Rehabilitation 
Program...

3 години Май, 2011 100 000 16 700

Министерство на 
правосъдието

Complex Services... 10 месеца Декември, 2011 16 940 16 940

Министерство на 
труда и социалната 
политика

Protected Area for 
Children...

8 месеца Декември, 2011 4 500 4 500

Министерство на 
здравеопазването

Component 4
Component 7
TB Prevention

10 години 2014 10 835
13 889
11 693

10 835
13 889
11 693

Държавно 

делегирана дейност 
Кризисен център

текущ - 24 038 24 038

AEDH Education is 
Prevention

1 година Септември, 2011 3 900 900

SOS Детски селища Steps to Self- 
Reliance

6 месеца Октомври, 2011 2 700 2 700

Български фонд за 
жените

Clubs for Gender 
Equality...

1 година Декември, 2011 1600 1600

Програма 
"Младежта в 
действие" на ЕК

Let's Transform the 
Power into Creativity

1 година Май, 2012 4200 3500



Фондация П.У.Л.С.

ул. "Средец" 2
Перник 2300
България
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pulse.women@gmail.com
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+ 359 (0)76 601010
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