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Благодарности 
С благодарност към нашите донори, приятели и доброжелатели, които финансираха и 

подкрепиха дейностите на Фондация “П.У.Л.С.” Перник в рамките на следните проекти: 

 “Кризисен център за лица пострадали от насилие или жертва на трафик” – услуга в общността 
– държавно делегирана дейност;  

 Програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН сред венозно употребяващи наркотици 
(Компонент 4) и млади хора в риск (Компонент 7), финансиран от Министерство на 
здравеопазването;  

 “Цялостен подход за работа с насилието над деца в Югозападна България”, финансиран от 
Фондация “Оук”, октомври 2012 – септември 2015; 

 “Осведоменост и креативно мислене – път към промяната!”, финансиран от Фонд за 
двустранни отношения на национално ниво по Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2009-2014 
г.; 

 “Който бездейства става съучастник – заедно срещу домашното насилие”, финансиран от 
Министерство на правосъдието на Република България; 

 “Младежка банка” – финансиран от Фондация “Работилница за граждански инициативи”. 
 

Партньорства по проекти 
Фондация “П.У.Л.С.” е партньор по следните проекти: 

 “Промотиране на изпълнението на член 12 от Конвенцията за права на децата в младежката 
правосъдна система в партньорство с Международна защита на децата; 

 “Умения за живот, Лидерство, Неизчерпаем Потенциал (УЖЛНП): Подкрепа на деца и млади 
хора, засегнати от сексуално насилие в Европа чрез укрепване и фасилитиране на практиките 
на участие”, финансиран от Европейската комисия в партньорство с Университета от 
Бедфордшир, Лутън, Великобритания; 

 “Нашите гласове”- фаза 2, в партньорство с Университета от Бедфордшир, Лутън, 
Великобритания; 

 “Заслужаваш да се усмихнеш отново – интегрирани услуги за пострадали от насилие” – 
координатор “Атена Делфи”, Румъния, EEA Financial Mechanism 2009-2014. 
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2015 година накратко 
Вече седемнадесет години Фондация “П.У.Л.С.” предоставя своите услуги в подкрепа на деца, лица 

и семейства, пострадали или в риск от насилие или трафик. 
2015 г. бе изпълнена с много интересни и вълнуващи събития. Проведохме обучителни семинари, 

предназначени за професионалисти от Югозападния регион, както и за доброволци от младежките ни 
клубове. Взехме участие и в много събития, свързани с дейностите на организацията и услугите, които 
предлагаме за рискови групи. 

През годината бяхме подложени и на голямо изпитание, белязано от природно бедствие. На 20 
септември 2015 г., приземният етаж на сградата на Фондация “П.У.Л.С.”, който се ползва като складова 
база за нуждите на Кризисния център и програмите за “Превенция и рехабилитация на домашното 
насилие” и “Превенция на ХИВ и СПИН сред хора, употребяващи венозно наркотици”, бе наводнен 
вследствие на пороен дъжд, в резултат на което имахме сериозни щети. Благодарим изключително 
много на Община Перник за финансовата подкрепа, която ни бе оказана, в размер на 5000 лв., с чиято 
помощ успяхме да предприемем неотложни ремонтни дейности. 

През изминалите години Фондация “П.У.Л.С.” участва в обединяването на усилията на десет други 
организации в Алианс за Защита срещу насилието основано на полов признак. Фондация “П.У.Л.С.” е 
член и на Национална Мрежа за Децата (НМД) – неправителствена организация – мрежа на водещи 
НПО, работещи в сферата на децата и семействата. Фондация “П.У.Л.С.” влиза и в състава на 
Консултативния съвет за младежка политика (КСМП), който е обществен консултативен орган към 
Кмета на Община Перник и работи по въпросите на местната младежка политика. 
 

Дейности и основни програми 
През 2015 г. Фондация “П.У.Л.С.” продължи да осъществява дейности по трите основни програми: 
1. Интеграция и рехабилитация на лица и деца, жертви на насилие и/или трафик на хора чрез 

предоставяне на рехабилитационни програми в сътрудничество с държавните институции 
(ДСП, Полиция, Съд, Прокуратура), за да осигури закрила на жените и децата, пострадали от 
насилие, да установи добри практики в областта на воденето на случаи (case-management) и 
да подпомогне съдебно преследване на извършителите и ефективното прилагане на Закона 
за защита от домашното насилие, Закона за закрила на детето и Закона за борба с трафика в 
Република България. Директните услуги на организацията са насочени към оказване на 
психологическа и юридическа помощ на пострадалите от насилие или трафик. През 2008 г. 
Фондация “П.У.Л.С." разкри Кризисен център за работа със спешни случаи и настаняване на 
клиенти след преживяно насилие. Центърът има ресурс за дългосрочно настаняване на 
клиенти, които имат желание да продължат психологическата работа по посока на тяхното 
овластяване и промяна на жизнената им ситуация. 

2. Превенция на насилието чрез неформално образование, провеждане на младежки дейности, 
повишаване на осведомеността, организиране на събития, конференции и др. Към Фондация 
“П.У.Л.С.” съществува Младежки клуб “Да бъдем приятели”, състоящ се от креативни млади 
хора, които с много ентусиазъм и нетърпимост към насилието обсъждат чувствителни за тях 
теми и планират информационни дейности сред своите връстници.  

3. Програми на Министерството на здравеопазването – “Превенция на ХИВ/СПИН сред 
интервенозно употребяващи” и “Превенция на ХИВ/СПИН сред младите с най-голям риск (15-
24 г.)”. От 2004 г. Фондация “П.У.Л.С.” осъществява дейности по програма “Превенция и 
контрол на ХИВ/СПИН сред интравенозно употребяващи”. Основна цел на програмата е да 
допринесе за намаляване на новите случаи на инфектиране с ХИВ сред една от най-рисковите 
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групи от хора – зависимите от наркотици. Към организацията съществува дроп-ин център – 
нископрагова служба, част от програмата на организацията за превенция и контрол на 
ХИВ/СПИН и минимализиране на вредите от употреба на наркотици. От 2010 г. екипът на 
Фондация “П.У.Л.С.” и доброволците на Младежкия клуб “П.У.М.А.С.” изпълняват дейности по 
Компонент 7 – “Превенция на ХИВ / СПИН сред младите хора в най-голям риск (15-24 г.)”, чрез 
разширяване на обхвата на превантивните дейности за младите хора. Дейностите им са 
свързани с работа на терен за достигане до уязвими групи млади хора, които имат рискови 
сексуални практики.  
 

Статистика 
Стотици хора годишно търсят услугите на организацията. Обобщената годишна статистика на 

oрганизацията за периода 01 януари 2015 – 31 декември 2015 г. сочи, че общият брой на потребители 
на услугите на Фондация “П.У.Л.С.” по програмата за защита и рехабилитация на жени и деца, жертви 
на насилие е 322. Новите клиенти, потърсили помощ от службата, за тази година са 251. Клиентите на 
организацията са предимно хора от различни възрасти, пол и цели семейства, които заявяват проблем 
с преживяно насилие, в риск от насилие, проблеми в семейството, въпроси при упражняване на 
ефективно родителстване и поведенчески и ментални разтройства при възрастни и подрастващи.  

 
Проведените консултации за 2015 г. са: 3506 
 

 дългосрочна терапия: 905 

 краткосрочна терапия: 762 

 кризисни интервенции: 478 
От тях: 

- кризисни интервенции по телефон: 166 
- кризисни интервенции на клиенти на КЦ: 108 

 

 фамилни и семейни консултации: 66 
От тях: 

- семейни консултации на клиенти на КЦ: 26 
 

 социална медиация: 1295 
От тях :  

- социална работа и посредничество: 966 
- работа с институции (работни срещи по случаи) : 52 
- работа с институции (телефонни разговори по случаи): 277 

 

Статистика за случаи на проблематика 
Случаи на проблематика, с които екипът на Фондация “П.У.Л.С.” е работил: 

 Физическо насилие: 147 

 Психическо насилие: 168 

 Сексуално насилие: 19 

 Трафик: 6 

 Риск от трафик: 20 
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 Неглижиране: 7 

 Други проблеми: 98 (родителстване; осиновяване; психична болест; загуба на родител и др.)  

 Упражняващ насилие: 2 
 

През 2015 г. юристите към организацията са направили 184 консултации, а броят на консултираните 
клиенти е 67. Заведените дела са 39.  
 

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

С договор № 114 от 01 октомври 2014 г., на Фондация “П.У.Л.С” – гр. Перник е възложено 
изпълнението на социалната услуга “Кризисен център за лица, пострадали от насилие или жертва 
на трафик”, на територията на Община Перник. Това е нов тригодишен период на управление на 
услугата като договорът беше сключен с Община Перник след обявен и проведен конкурс.  

Услугата се предлага в сграда, собственост на Фондация “П.У.Л.С”. Общият капацитет на Кризисния 
център е 12 легла (8 от тях се финансират от общинския бюджет под формата на държавно делегирана 
дейност – социална услуга в общността; останалите 4 се финансират със средства по проекти). 

“Кризисният център” е интегриран комплекс от социални услуги за лица, пострадали от насилие, 
трафик или друга форма на експлоатация, които се предоставят за срок до 6 месеца и са насочени към 
оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и правно, 
консултиране на потребителите или социално-психологическа помощ, когато се налага незабавна 
намеса, включително чрез мобилни екипи за кризисна интервенция. 
 

Общ брой лица, ползвали услугата “Кризисен център” през 2015 г. е 61 (жени – 30, деца – 31) 
 

Организации, подпомагащи дейността на Кризисния център 

 Българска Хранителна Банка (БХБ) – неправителствена организация, извършваща дейност в 
обществена полза и има за цел да развива хранителното банкиране като инструмент за 
осигуряване на хранително подпомагане и свързващо звено между хранителната индустрия и 
организации, предоставящи хранително подпомагане, както и да организира събирането на 
дарения на хранителни продукти, на услуги и на финансиране, свързани с хранително 
банкиране от производители, преработватели, търговци на храни и други; 

 Все по-честа практика се превърна и даряването на дрехи и играчки на клиенти на 
организацията от други клиенти, приятели и граждани. Тази дейност позволява да 
нуждаещите се потребители на услугите на организацията да получат необходимо за тях 
облекло, което нямат възможност да осигурят както на себе си, така и на своите деца. Много 
често настанените, пострадали от домашно насилие не успяват да вземат своите дрехи и чрез 
даренията екипът ни успява да осигури и тази важна необходимост. 

 

Дейности с клиенти, ползващи услугата настаняване в Кризисен център 
И през 2015 г. продължи провеждането на трудотерапевтични и интерактивни групи с настанени 

клиенти на Кризисния център. В рамките на тези занимания, ползвателите на услугата имат различни 
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задачи и придобиват умения или надграждат вече придобити такива в посока самостоятелност, 
креативност, самочувствие, увереност и др.  

 

Оптимизиране на Програмите за рехабилитация на деца и техните семейства 
Дейностите, свързани с услугите ни за подкрепа на лица и деца, пострадали от насилие, бяха 

надградени благодарение на проектите “Който бездейства става съучастник – заедно срещу 
домашното насилие”, финансиран от Министерство на правосъдието на Република България и 
“Цялостен подход за справяне с насилието над деца в Югозападна България”, финансиран от 
Фондация Оук. 

През годината екипът на Фондация “П.У.Л.С.” проведе няколко фокус групи с клиенти на 
организацията, за да се проучи до каква степен жертвите на домашно насилие са запознати със Закона 
за защита от домашното насилие и са се сблъсквали със съдебната система в България. Присъстващите 
предложиха да има телефонна линия само за пострадали от насилие (като линия на 112), както и 
неправителствените организации да осъществяват контролираща функция върху държавните 
институции. От клиентите излезе идеята да се отнемат родителските права при случаи на насилие. 
Излязоха предложения фокус групата да се провежда и в бъдеще – един път на два месеца. Водещите 
запознаха присъстващите с практиката в Минесота и конкретно как работят институциите там при 
случаи на насилие. 

И през 2015 г. усилията на екипа ни бяха насочени към подобряване работата и координацията 
между институции, пряко ангажирани с подкрепа на хора, пострадали от насилие. 

През периода 07-09 октомври 2015 г. реализирахме сензитивиращ семинар с представители на 
съдебната система, структурите на МВР, социалните служби и др., работещи на територията на 
Пернишка област (в градовете Радомир, Трън, Брезник, Ковачевци, Земен и Перник). Включиха се 
теми, свързани с разпознаване на основни психологически механизми и нужди на целевата група от 
пострадали и упражняващи насилие, юридически позиции и нормативна уредба. Също така бяха 
представени механизми за разпознаване и правилно тълкуване на закони, регламенти, 
международни норми, психологически механизми и поведенческо отреагиране в проблематиката.  

В рамките на 16 дневната световна кампания за активизъм срещу насилието, основано на пол (25 
ноември – 10 декември 2015 г.) успяхме да реализираме мащабна кампания за сензитивиране на 
обществото за проявяване на нетолерантност към насилието. Официалното начало на кампанията за 
активизъм срещу насилието в Перник бе поставено на 25 новемрви 2015 г., във фоайето на ОК "Дворец 
на културата" с откриване на фото-изложба "Светът без насилие". През този период проведохме 
кръгли маси в Перник, Ковачевци, Трън, Земен, Брезник и Радомир. В събитията взеха участие 
представители на структури в горепосочените градове, ангажирани с оказването на подкрепа на 
пострадали от насилие. По време на кръглите маси участниците имаха възможността да се запознаят 
подробно с мониторинговия доклад, изготвен след проучване сред съдии, прокурори, общински 
съветници, граждани и пострадали от домашно насилие и проведен сензитивиращ семинар с 
представители на различни институции, работещи с тази проблематика. На база на проведените 
кръгли маси ще бъде изготвен и местен/регионален координационен механизъм за реакция в случаи 
на домашно насилие. 

На 10 декември, Международен ден на човешките права, във Фондация “П.У.Л.С.” се проведе Ден 
на отворените врати. Това бе последното събитие на Фондация “П.У.Л.С.” в рамките на 16 дневната 
кампания за борба срещу насилието основано на пол (25 ноември – 10 декември 2015 г.). През целия 
ден посрещахме посетители, които имаха възможността да се запознаят с дейностите на Фондация 
“П.У.Л.С.” и с целите на кампанията.  
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През 2015 година успешно финализирахме проект “Цялостен подход за справяне с насилието над 
деца в Югозападна България”. Реализирането на този проект даде възможност на професионалистите 
от различни институции, оказващи подкрепа на лица и деца, пострадали от насилие, да участват в 
серия от събития – сензитивиращи тренинги, кръгли маси, семинари и др. В събитията от различен 
характер участваха над 200 професионалисти.  

През разглеждания период Фондация “П.У.Л.С.” стартира и Пилотна програма за работа с 
извършители на насилие. Това е област, която тепърва има потенциал да се развива, но 
същевременно крие и големи предизвикателства.  

Създаденото и утвърдено партньорство със Сдружение “Знание, успех и промяна” е от 
изключително съществено значение за провеждане на цялостна регионална програма за защита 
правата на децата и подкрепа на пострадали от насилие. Установиха се добри практики за полагане 
на грижи за деца, които са пострадали или са в риск от насилие. Мултиплицирането на вече 17 
годишният изпитан опит за работа при случаи на насилие от Перник към Дупница даде своите успешни 
резултати, както в превенцията, така и в подкрепата на пострадали.  

Друг значим елемент в работата през последните три години бе изнасянето на работата на 
консултатите на “терен” директно в малки и отдалечени населени места. Стартирахме с мобилен 
кабинет в град Трън. Поради възникнали непреодолими към момента затруднения в работата през 
третата година на проекта мобилният кабинет прехвърли своята работа в град Радомир. От 
направеното до момента е видима осезаемата нужда от професионални услуги за пострадали в 
малките и отдалечени населени места. И в двете населени места бяха проведени редица работни 
срещи с представители на общинската администрация и местни институции. Също така бяха 
реализирани и срещи с местните общности. В малките населени места темите за насилие са обвити в 
табу и тайна. Предизвикателството в преодоляването на това табу и срам продължават. Но и 
резултатите не закъсняха. Около 80 души от посочените места са потърсили помощ и подкрепа от 
консултаните на Фондация “П.У.Л.С.”. 

В резултат на всичко посочено до тук, Фондация “П.У.Л.С.” затвърди своята позиция като лидер в 
предоставянето на качествени социални услуги за пострадали от насилие, обучения и супервизии на 
специалисти в Югозападен регион.  

Желан и позитивен финал на всяка година бе издаването на календар “Светът без насилие”, 
реализиран по проект “Цялостен подход за работа с насилието над деца в Югозападна България”, 
финансиран от Фондация Оук. През първата година календарът бе съставен от детски рисунки, втората 
и третата година бе със снимки, дарени от фотографи – любители и професионалисти. С тези снимки 
те заявиха своята подкрепа в борбата с насилието над деца и повишиха обществената информираност 
и чувствителност по проблема. 

 През 2015 г. установихме добри партньорски отношения и с румънската неправителствена 
организация “Атена Делфи”, с която имахме възможност да реализираме задно съвместен проект 
“Заслужаваш да се усмихнеш отново - интегрирани услуги за пострадали от насилие” - EEA Financial 
Mechanism 2009-2014.  

В рамките на проекта, през периода 26-30 октомври 2015 г., представители на Фондация “П.У.Л.С.” 
осъществиха работно посещение на институции в Клуж-Напока, Румъния. 

 Екипът на Фондация “П.У.Л.С.” посети Консултативния център и Кризисния център за хора, 
пострадали от насилие към Асоциация “Атена Делфи”. Обсъден бе опита на двете организации в 
работата с пострадали от насилие. По време на посещението представителите на Фондация “П.У.Л.С.” 
се запознаха и с практиката на институциите в провинция Клуж-Напока – Полиция, Съд, Община, които 
оказват подкрепа на лица и деца, преживели насилие. 

На 28 октомври 2015 г. се проведе конференция, организирана от Асоциация “Атена Делфи”, която 
бе на тема “Ограничаване на насилието”. По време на събитието изпълнителният директор на 
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Фондация “П.У.Л.С.” представи работата на организацията, нейните програми и развитие през 
годините.  

През 2015 г. екипът на Фондация “П.У.Л.С.” участва като партньор в изпълнението на “Промотиране 
на изпълнението на член 12 от Конвенцията за права на децата в младежката правосъдна система”. 
Проектът се координира от Защита за Деца, Италия, в сътрудничество със Защита за деца, International 
– Белгия и Испания, ARSIS – Гърция и Университет в Тарту – Естония.  

Основната цел на проекта е да допринесе за изпълнението на европейско ниво на член 12 от 
Конвенцията за правата на децата. Тази цел ще бъде постигната чрез мултидисциплинарен 
образователен процес на територията на страните партньори, насочена към укрепване и 
хармонизиране на уменията на специалистите за решаването на правата и специфичните нужди на 
децата, чрез идеята за участие като ключов елемент за ефективни, всеобхватни и подходящи 
действия. 

През 2015 година в България се проведоха тренинги за професионалисти, в които участваха 
специалисти от съд, прокуратура, социални служби, НПО, юристи и др. 

 

Национална мрежа за децата, Регионален Координатор 
Фондация “П.У.Л.С.” участва в тази мрежа заедно с над 130 други НПО с цел създаване и 

утвърждаване на адекватни политики и стратегии за закрила на детето в България. Фондация “П.У.Л.С” 
е член на УС на НМД. През 2015 наши представители взеха участие в много работни срещи, кампании 
и инициативи на мрежата. Фондация П.У.Л.С. участва в Мрежата със своята експертиза в областта на 
закрила на децата. От април 2015 г. организацията ни е регионален координатор на Национална 
мрежа за децата за Югозападния регион на България за мандат от 2 години. 

През периода 14-15 януари 2015 г., представител на Фондация “П.У.Л.С.” взе участие в ролята си на 
модератор в обиколка на училища съвместно с други представители на Национална мрежа за децата. 
Инициативата се състоя по проект на Национална мрежа за децата (НМД) – “Училището като център 
на общността“. Бяха посетени 15 училища от двойки оценители, формирани от Консултативния съвет, 
Оценителната комисия и Секретариата. Те направиха последна оценка на актуалното състояние на 
училищата и общностите с цел да се изберат тези от тях, в които да се работи по проекта.  

Основна цел на проекта е да превърне училището в една жива и активна мрежа и възможно най-
добра среда за развитие на младите хора. Училището като център в общността се различава от 
познатия ни тип училище по това, че се стреми да предложи не само образователен продукт за 
учениците си, а да се превърне в общностен център. По този начин, родителите са активни участници 
във всички процеси и допринасят с идеи, ресурси и практически опит при вземането на важни 
решения за управлението на училището, неговата визия и стратегии за образование. От своя страна 
учениците и учителите получават необходимата подкрепа при проблеми и предизвикателства, за 
които по-трудно намират необходимото време, сили или решения за справяне. Други заинтересовани 
страни от общността като местна власт, местен бизнес, читалища, социални центрове също са 
включени в живота на училището и предоставят ресурси за развитието му.  

През месец април 2015 г. представител на Фондация “П.У.Л.С.” посети ОУ “В.Левски”, Пловдивско 
и 5-то ОУ “Димитър Нестеров” и 4-то ОУ “Димитър Петров”, гр. Сливен с цел запознаване с екипите на 
училищата, както и с плановете за бъдещо развитие. И това посещение се случи по проект “Училището 
като център на общността”. 
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Превантивна програма и младежки дейности 
И през 2015 младежите и девойките от Младежки клуб “Да бъдем приятели” към Фондация 

“П.У.Л.С.” работиха в насока популяризиране на дейностите и философията си и привличане на нови 
съмишленици, но също така активно се включиха и в реализирането на превантивните семинари в 
училищата. Доброволците ни бяха и значими участници в проведени кръгли маси, конференции и 
други събития.  

Цялостната организация на превантивните ни дейности е базирана на принципите на детско и 
младежко участие. В основа на превантивната, а и не само, работа с деца на нашата организация са 
залегнали 6-те принципа за работа с децата на Фондация Оук. За нас винаги е водещо спазването 
правата на децата и сме водени от най-добрия интерес на детето, подкрепяйки силните му страни и 
творчество. Ето защо в превантивната ни програма е залегнало възможно най-ранното говорене за 
правата на децата със самите деца и валидизиране на техните чувства и права, защитаване на тяхното 
лично пространство. 

През месец март 2016 г., екипът на Фондация “П.У.Л.С.” проведе обучния в 5-то СОУ “П. Р. 
Славейков”, гр. Перник на тема “Различните видове общуване между учениците”. Обучението бе 
организирано по случай седмична кампания срещу насилието. Бяха обучени 11 класа от училището.  

На 01 юни 2015 г. се отбелязаха 15 години от създаването на Младежки клуб “Да бъдем приятели” 
към Фондация “П.У.Л.С.”, гр. Перник. Младежкият клуб е създаден през 1999 г. непосредствено след 
създаването на Фондация “П. У. Л. С.”. Младежки клуб “Да бъдем приятели” вече 15 години изгражда 
нетърпимост у младите хора към формите на насилие в човешките взаимоотношения. Рожденият ден 
бе проведен в градината на организацията. Събитието бе отбелязано с танци, кетъринг, подаръци и 
приятни изненади. Всеки един член на екипа на Фондация “П.У.Л.С.” и Младежки клуб “Да бъдем 
приятели” се сдоби с тениска с логото на клуба, както и със специално изработени ключодържатели с 
логото на организацията. Кулминацията на празника бе специално приготвена за случая торта. 

През периода 17-19 септември 2015 г., в гр. Созопол, екипът на Фондация “П.У.Л.С.” проведе 
обучение на доброволците от Младежките клубове “Да бъдем приятели” и “П.У.М.А.С.” към 
Фондация “П.У.Л.С.” на тема “Насилие и ралични форми на насилие”. Те бяха запознати с митовете и 
реалност за насилието над жени в нашето общество, какви са характеристиките на насилническата 
връзка, някои характеристики на мъжа и жената, склонни към създаване на насилническа връзка. 
Доброволците придобиха знания как биха могли да оказват подкрепа и да дават информация на 
нуждаещи се. 

По време на обучението, младежите бяха включени в различни игри с цел разчупване на леда, 
сплотяване, работа в екип и за да бъде обучението по-интерактивно за младите хора. През цялото 
време те споделяха как се чувстват и с какви мисли са след всеки преминал обучителен ден. 

По повод 19 ноември 2015 г., Световният ден за борба с насилието над деца, доброволците от 
Младежки клуб “Да бъдем приятели” към Фондация “П.У.Л.С.” организираха кампания в центъра на 
гр. Перник. Кампанията имаше за цел масово информиране на общността за проблема “Насилие над 
деца” и към кого да се обърнат в такава ситуация. Фокусът на доброволците тази година бе върху 
позитивното, толерантно и градивно отношение между хората. Част от посланията, които бяха 
разпространявани са: “Вместо шамар – усмивка”; “Да бъдем добри – това ни остава, слънце и вяра”; 
“Заедно да променим света”. Те бяха разпространявани във варианти на позитивни емотикони, 
цветно картонче с послание и завързан бонбон за него, книгоразделител с послание и завързан 
бонбон, бяло платно за изписване на послания от минувачите. 

През ноември 2015 г., със серия от предварителни работни срещи и картографиране на ситуацията 
в България по отношение на практиките на участие и подкрепа на деца, пострадали от сексуално 
насилие, в страната стартирахме и работата си по проект “Умения за живот, Лидерство, Неизчерпаем 
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Потенциал (УЖЛНП): Подкрепа на деца и млади хора, засегнати от сексуално насилие в Европа чрез 
укрепване и фасилитиране на практиките на участие”, финансиран от Европейската комисия. Водеща 
организация на проекта е Университета на Бедфордшир (University of Bedfordshire), Англия, а други 
партньори по проекта, са Barnardo's/ SECOS, Stichting Alexander, Terre des hommes Foundation Lausanne- 
Romania и Terre des hommes Foundation 'Lausanne'- Hungary/ Regional Office) от Холандия, Англия и 
Румъния. 

Проектът е фокусиран върху проблемите, свързани със сексуалното насилие над деца и млади 
хора, които са и основна целева група. Предстои сформирането на т.нар. консултативни групи в 
участващите държави, която ще се състои от 6 специалисти в различни направления по темата и 
проблемите на насилието над деца и млади хора. Основна функция на тези професионалисти ще бъде 
да предоставят съвети относно дейностите в страната като се гарантира, че децата и младите хора са 
ангажирани безопасно и етично и че плановете се изпълняват в съответствие с първоначалното 
описание на проекта. 

Друг още по-интересен факт е, че в допълнение към Консултативната група всяка страна партньор 
ще установи и Местен Консултативен Комитет, съставен от шестима деца и младежи, чиято основна 
роля ще бъде да гарантират отчетност, да дават съвети относно развитието на програмата за уменията 
за лидерство и да помагат на децата и младите хора, които ще разработват свои собствени проекти 
чрез предоставяне на първоначални идеи. 

През 2015 г. стартирахме работата и по друг проект, финансиран от Фондация Оук – “Нашите 
гласове Фаза 2”, отново съвместно с Университета на Бедфордшир (University of Bedfordshire). Този 
проект е продължение на “Нашите гласове Фаза 1”, който реализирахме през 2014 г. Основна цел на 
проекта е да се насърчи участието на младите хора в усилията за предотвратяване на сексуалното 
насилие срещу деца в цяла Европа. 

През 2014 г. формирахме група по превенция на сексуално насилие, състояща се от 12 девойки на 
възраст между 14-16 години. Те бяха обучени да разпознават и да бъдат критични към сексуалното 
насилие. Тези девойки избраха да се присъединят към младежки клуб “Да бъдем приятели”. Сега им 
предстои в ролята си на младежки съветници да предадат наученото към своите връстници чрез 
организиране на семинари в училищата и да участват в издаването на брошура “Какво е сексуално 
насилие”. Към групата се присъединиха и нови членове, сред които има и двама младежи. 

През 2015 г. стартирахме дейности по проект “Осведоменост и креативно мислене – път към 
промяната!”, финансиран от Фонд за двустранни отношения на национално ниво по Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и Норвежкия финансов 
механизъм (НФМ) 2009-2014 г. 

Основната цел на проекта е да се развие цялостно и иновативно повишаване на информираността 
и превантивния подход към здравните и социални въпроси, свързани с употребата на наркотици, да 
се обменят добри практики, да се пренесе донорската експертиза и в България и да се засили 
международния диалог по отношение на наркотиците. 

В рамките на горепосочения проект, в периода 13-19 октомври 2015 г., се осъществи работно 
посещени в Рейкявик, Исландия. Освен представителите от Фондация “П.У.Л.С.” в работната среща 
участие взеха и представители на Главна дирекция "Национална полиция" към МВР, Община Перник 
и Фондация "Социални и здравни алтернативи" - Плевен. По време на посещението българските 
експерти се запознаха с опита на исландските си колеги от Фондация “Еврис” в областта на 
превенцията на употребата на наркотични вещества. Интересен факт, който Фондация “П.У.Л.С.” 
отбеляза е, че в Исландия като цяло превантивните програми са много добре развити. Също така, 
когато се правят семинари с деца, винаги се включват и родителите.  
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От началото на април 2015 г., Фондация “П.У.Л.С.”, гр. Перник реализира модела “Младежка 
банка” на територията на гр. Перник.  

В България моделът “Младежка банка” се разпространява и подкрепя финансово и 
организационно от Фондация “Работилница за граждански инициативи”, като част от програма 
“Младежка банка” на ФРГИ, осъществяваща се с финансовата подкрепа на фондация “Чарлз Стюарт 
Мот”. 

“Младежка банка” е уникален метод, разпространен в цял свят за въвличане на младите хора в 
дейности в полза на общността. Той е ресурс, създаден от млади хора за млади хора, който дава 
възможност за работа в екип, позволява личностно развитие, свързано с придобиване на лидерски и 
комуникационни умения и практически опит във вземането на решения, управлението на събития и 
проекти, воденето на преговори и презентации, организирането на благотворителни събития и други. 
Също така “Младежката банка” е и младежка комисия за отпускане на грантове, управлявана изцяло 
от млади хора, която показва младежката гледна точка във филантропията и подкрепя младежки 
проекти на територията на дадено населено място (град, община). Основната цел, която си поставя 
“Младежка Банка”, Перник е да насърчи изграждането и развитието на филантропията сред младите, 
така че тя да бъде част от културата и ценностната система на обществото. В рамките на проект 
“Младежка банка” успяхме да реализираме много младежки дейности и кампании на територията на 
гр. Перник, част от които бяха с благотворителна цел. Събраните средства бяха вложени във фонда на 
Младежката банка за финансиране на младежки идеи и бъдещи инициативи, насочени към 
развитието на града. 

На 30 май 2015 г., екипът и доброволците на Фондация “П.У.Л.С.” отбелязаха националната 
кампания “Дни на добри дела”. В рамките на кампанията бе обновена градинка “Гъбката”, намираща 
се в кв. “Изток”, гр. Перник. Районът бе почистен, засаден с цветя и се боядисаха пейки. Инициаторите 
на събитието имаха за цел да “съживят” градинката, да я превърнат в културно средище и 
пространство за реализиране на дейности и събития, организирани от младежи за младежи, както 
такива, в полза на цялата общност. 

На 01 юни 2015 г., младежите от Фондация “П.У.Л.С.” в Перник сътвориха голяма радост и приятни 
преживявания за деца отново в Пернишкия кв. “Изток”. В една от градинките в квартала те построиха 
лабиринт от картон с тунели и стени, на които можеше да се рисува. Деца се захванаха с четките и 
флумастрите и изрисуваха сърца, пеперуди, себе си, любимите си котки и кучета. Те имаха възможност 
да моделират различни фигурки от пластилин.  

Други приятни изненади, специално организирани за децата, бяха изработване на феи от прежда, 
боулинг на открито, дърпане на въже, дама и други. Подобна инициатива младежите реализираха и 
на 23 август 2015 г. 

На 12 август 2015 г., Международен ден на младите хора, екипът на “Младежка банка” Перник 
проведе фондонабирателна кампания. На този ден в близост до сцената в градски парк на Перник, 
гости и жители на града имаха възможност да се включат в ателиета за ръчно изработване на бижута 
и сувенири от хартия. Организаторите от “Младежка банка” Перник бяха подготвили и 
благотворителен базар на сувенири с морска тематика. Инициативата бе част от традиционния 
Младежкия фестивал, който се организира за седма поредна година от Консултативния съвет за 
младежка политика, гр. Перник.  

През периода 29 август – 01 септември 2015 г., координаторът на “Младежка банка” Перник, 
администрирана от Фондация “П.У.Л.С.”, заедно с доброволци от организацията, се включиха в Летен 
лагер за представители на “Младежки банки”. По време на събитието бяха представени философията 
и мисията на “Младежките банки”. Участниците проведоха дискусия по следните въпроси – как по- 
успешно да се представи модела в общността, средства и инструменти – уеб сайт на “Младежки 
банки” – България; фейсбук страница, различни кампании – например срещу насилието в училище, за 
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по-чиста и здравословна околна среда и т.н. Презентирани бяха основни принципи и добри практики 
във връзка с фондонабирането.  

На 05 декември 2015 г., екипът към “Младежка банка” Перник проведе футболен турнир в 8-мо 
основно училище “Кракра Пернишки” – гр. Перник. Във всеки отбор имаше по 5-ма играчи и 1 вратар. 
Таксата за участие бе 35 лв/отбор.  

През периода 07-10 декември 2015 г., се проведоха творчески ателиета в Общински Младежки Дом 
– гр. Перник по инициатива на “Младежка банка” Перник. Изработените по време на Коледните 
работилници играчки и картички бяха изложени за продажба на 14-ти и 15-ти декември по време на 
Коледен базар. 

 

Програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН сред венозно употребяващи 
наркотици (Компонент 4) 

По програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН сред интравенозно употребяващи” общият брой 
клиенти е 238 (167 мъже и 61 жени). Екипът на организацията е раздал 14287 комплекти за безопасно 
инжектиране, 5474 презервативи, 1663 лубриканти и 1192 здравно-образователи материали. Със 
съдействието на Регионална здравна инспекция 44-ма клиента са изследвани за ХИВ, 26 за Хепатит В, 
44-ма за Хепатит С, 44 за Сифилис и 44-ма за хламидии. От тях 12 клиента са с положителен резултат 
за Хепатит С. 17 клиента са с положителен резултат за хламидии. 

През 2015 г. екипът на Фондация “П.У.Л.С.” се включи в различни работни срещи, иницирани от 
Министерство на здравеопазването във връзка с установяване на устойчивост на програмите по 
превенция на ХИВ/СПИН след спиране на финансирането от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, 
туберкулоза и малария в края на 2015 г. Сформира се работна група с представителство от 
неправителствените организации за разписване на новата Национална програма за превенция и 
контрол на ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции за периода 2016-2020 г. 

През периода 16 ноември – 16 декември 2015 г., екипът организира едномесечна кампания за 
сензитивиране на обществото относно проблемната употреба на наркотици и приключването на 
превантивната програма.  

На 30-ти ноември организирахме Ден на отворените врати. Дроп-ин центърът на организацията бе 
посетен от медии и хора от широката общественост. През целия ден посетителите имаха възможност 
да научат какво е предназначението на това място и какви дейности се осъществяват там. 

На 1-ви декември кампанията продължи с провеждане на Кръгла маса в гр. Перник по повод 
Международния ден за борба срещу ХИВ в ОбМД – гр. Перник. Присъстваха представители на редица 
партниращи институции от гр. Перник – “Спешна медицинска помощ”, Дирекция “Социално 
подпомагане”, 10-то ОУ "Алеко Константинов", Регионална здравна инспекция, Общински съвет, 
медии. Много доброволци от младежките клубове към Фондация “П.У.Л.С.”, както и ученици, се 
присъединиха. На събитието се представиха годишни резултати от работата на специалистите в 
работата със зависими и млади хора и се обсъдиха възможности за продължаване на дейностите за 
ограничаване на здравните щети сред рисковата група.  

На 2-ри, 9-ти и 16-ти декември бяха позиционирани шатри за визуализация, които да показват 
възстановка на последствията от проблема употреба на наркотични вещества. Екипът също така 
раздаваше информационни материали на гражданите на гр. Перник относно работата по програмата 
за изминалите 11 години. Хората изразиха своето притеснение от това, че тя приключва и че местата 
с рискова употреба ще нарастнат, тъй като вече няма да съществува екип, който да почиства терените 
и местата, където има употреба. Също така изразиха и недоволството си от това, че засега не е изготвен 
план, който да подсигури продължаване на работата по превантивни програми.  
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Програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН сред младите хора 
(Компонент 7) 

През 2015 г. доброволците от Mладежки клуб “П.У.М.А.С.” към Фондация “П.У.Л.С.” проведоха 
редица кампании в партньорство с организациите от Консултативен съвет за младежка политика 
(КСМП) към Кмета на Община Перник, БМЧК и РЗИ с цел информираност на общността във връзка с 
превенция на ХИВ/СПИН. 

През периода 11-14 февруари 2015 г., те отбелязаха празника на любовта с провеждане на 
кампания под мотото "В любовта – сигурност за всеки". 

На 13 май 2015 г. се включихме в кампания по повод 17 май – Международен ден за съпричастност 
със засегнатите от ХИВ/СПИН.  

Под мотото "Доброволец? Сега можеш!" младежите от клуб “П.У.М.А.С.” към Фондация “П.У.Л.С.” 
стартираха своята кампания за популяризиране на своите дейности и включване на нови млади хора 
към екипа на клуба. Те избраха за старт на своята кампания 12 август – Международният ден на 
младите хора.  

Екипът на Фондация “П.У.Л.С.” и доброволците от Младежки клуб “П.У.М.А.С.” се включиха и в 
друга мащабна АНТИСПИН кампания, която се проведе през периода 23 ноември – 01 декември 2015 
г. под мотото “Нулева стигма, нулева дискриминация!”. 

По време на кампаниите се извършиха изследвания за ХИВ в мобилни кабинети, позиционирани в 
училища и на обществени места в градовете Перник, Брезник и Радомир. Доброволците от 
“П.У.М.А.С.” насочваха учениците към кабинетите, раздаваха презервативи и брошури, както и 
консултираха младежите по интересни за тях въпроси, свързани с ХИВ/СПИН, сексуално предаваните 
инфекции и нежеланата бременност.  

На 15 август 2015 г., доброволците от Младежки клуб “П.У.М.А.С.” проведоха обучение на тема 
#ЗаНасИсекса, предназначено за млади хора. По време на събитието участниците получиха отговори 
на въпроси, по които повечето възрастни се притесняват да говорят като например – предаване на 
инфекции по полов път.  

На 01 април 2015 г. се навършиха 5 години от реализирането на дейностите на Фондация “П.У.Л.С.” 
по Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” Компонент 7: "Намаляване на уязвимостта към ХИВ 
на младите хора в най-голям риск (15-24 г.) чрез увеличаване обхвата на услугите и програмите, 
насочени към младежи" и 3 години от учредяването на Mладежки клуб “П.У.М.А.С.” към Фондация 
“П.У.Л.С.”, гр. Перник. Доброволците отпразнуваха събитието като организираха парти в сградата на 
организацията. Празникът започна с официална част. Водещите на клуба, както и председателят на 
Фондация “П.У.Л.С.” изказаха своите пожелания на доброволците. Младежите посрещнаха 
официалните гости, разделени на две групи. Първата група ги запознаваше с историята на клуба, а 
втората демонстрираше умения, свързани с дейността му. Екипът на Фондация “П.У.Л.С.” подари на 
своите доброволци 5 барбарона, на които младежите да се настаняват удобно при провеждането на 
ежеседмичните си екипни срещи.  

През периода 28-29 юли 2015 г., се осъществи тийм-билдинг на Младежки клуб “П.У.М.А.С.” към 
Фондация “П.У.Л.С.” в Средния Балкан. По време на събитието, доброволците имаха възможост да 
развият стратегия за набиране на нови доброволци. Тийм-билдингът премина в много игри за 
сплотяване на колектива, за развиване на въображението и идеи. Доброволците се включиха и в 
почистване на местността.  

Дейността ни по тази програма в цифри през 2015 изглежда така: 

 Раздадени презервативи: 4124 
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 Здравни и образователни материали: 1858 

 Обучени млади хора: 30 

 Достигнати чрез дейности на терен: 526 

 Достигнати чрез кампанийни дейности: 2170   
 

Партньори от страната и чужбина 
През 2015, в процеса на разработване на общи проекти и инициативи, Фондация П.У.Л.С. създаде 

ефективни нови партньорства и затвърди старите със следните организации от България и Европа:  

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

 Национална мрежа за децата  

 Консилтативен съвет за младежка политика към Община Перник 

 Сдружение “Знание, успех, промяна” – гр. Дупница 

 Фондация Асоциация Анимус 

 Фондация За Нашите Деца 

 Център за приобщаващо образование 

 Български Червен кръст  

 Българска хранителна банка  

 Национална комисия за борба с трафик на хора  

 Международна организация по миграция 

 Кампания А21 

 Райфайзен Банк 

 Фондация “Джендър, Образование, Информация, Технологии” – гр. София  

 GIZ, Германия 

 BAG Forsa, Berlin Germany  

 FIM e.V., Frankfurt, Germany  

 ARSIS – Association for the Social Support of Youth, Greece 

 Defence for Children, International 

 National Center for Equal Opportunities, Bratislava, Slovakia  

 SKP Centrum, Pardubice, Check Republic  

 Atena Delphi Association, Romania 

 Univeristy of Bedfordshire, Luton, UK 

 University of Tartu, Estonia 

 Barnardo's/ SECOS, Hungary 

 Stichting Alexander, UN 

 Terre des hommes Foundation Lausanne – Romania  

 Terre des hommes Foundation 'Lausanne' – Hungary  
И много други... 


