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Нашата мисия 
Фондация „П.У.Л.С.“ работи за свят, свободен от насилие чрез предоставяне на помощ и подкрепа на хора,  
реживели насилие, и повишаване чувствителността на обществото към проблема с цел елиминиране 
формите на насилие в човешките отношения.

Нашата визия
Следвайки мисията си, Фондация „П.У.Л.С.“ изгражда и утвърждава ефективни програми от грижи 
за възрастни, юноши  и деца, и техните семейства, които са  преживели насилие.

Фондацията работи в две основни насоки  по отношение на 
насилието – превенция и рехабилитация.
Първата поставя във фокус съществуващите обществени и институционални нагласи по отношение на 
случаите на домашно насилие, сексуално насилие, трафик, злоупотреба с деца, и възприема образователен 
подход, лобиране, застъпничество и реализиране на инициативи и дейности в общността.

Втората цели идентифицираните случаи на насилие и възприема индивидуален или семеен подход при 
работата. Ние  акцентираме върху необходимостта от предоставяне на кризисна помощ и интервенция в 
случаите на актуално насилие,преди предоставянето на друг вид психологическа, семейна, правна подкрепа 
и/или лечение на травмата. 
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Уводни думи

2021 г. беше изключителна година. Отминаха 365 дни, които 
определено бяха трудни, напрегнати и често кризисни както за 
нас като отделни индивиди, така и за екипа на фондация „П.У.Л.С”, 
а и за цяла България. Преживяхме още една година, белязана от 
пандемията от коронавирус, която мина в броене на статистика 
– заболели, излекувани, загубили битката с вирусната инфекция, 
ваксинирани – с първа, с втора доза. Затягане и разхлабване на 
мерки… Пандемията затвори хората в домовете им. Затвориха 
се училищата. Забраниха се сборните формати, конференциите 
и груповите участия, комуникирахме във виртуалното 
пространство.  Изолация и затвореност, несигурност за утрешния 
ден и тревожности, които отключиха много базисни страхове у 
хората.  Изчезна нормалността, а с това изчезнаха простичките 
неща, на които хората се радваха. Някои се изолираха и влязоха 
в депресия, други отключиха паник-атаки, трети и четвърти 
просто се радваха че са живи... Всички трябваше да преминем през 
предизвикателствата на новото време.

Какво се случи с екипът на фондация „П.У.Л.С.”? Разбира се, и ние 
преминахме през трудности и изпитания, докоснахме се до своите 
и до чуждите страхове, но като професионалисти, обучени да се 
справят с кризи и кризисни ситуации, останахме в готовност да 
откликнем на нуждата от помощ и подкрепа на нуждаещите се. 
Останахме в режим 24/7/365, за да посрещнем пострадалите от 

Екатерина Велева,  
Председател на  
Фондация “П.У.Л.С.”
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насилие. И не само. Клиенти на организацията 
ни станаха хора с панически разстройства или 
депресия, както и с различни зависимости и 
трудности със справяне с посковид пандемията. 

И ние бяхме готови да помогнем, независимо 
от случващото се в социалната, здравната, 
образователната, икономическата и други сфери 
на живот в страната ни. Защото да си част 
от неправителствения сектор е  избор, който 
е посилен само за тези, които могат да дават, 
да удържат емоциите на другите, да виждат 
безпомощността в очите на нуждаещите си и 
въпреки това, да останат с експертизата си и да 
продължат да вярват в доброто и добруването 
за свят без насилие и зачитане на човешкото 
достойнство, здраве и живот. 

На фона на гореописаната действителност 
смело можем да заявим, че за фондация „П.У.Л.С.” 
изминалите 12 месеца бяха повече от успешни. 
2021 година беше изпълнена с предизвикателства, 
които ни помогнаха да научим нови уроци. И през 
тази година останахме верни на нашата мисия и 
продължихме да помагаме на хората, потърсили 
нашите услуги и експертиза, предлагайки 
ефективни и разнообразни програми за подкрепа 
и помощ.   

Като неправителствена организация фондация 
„П.У.Л.С.” никога не е скривала своите призиви 
за живот без насилие, за свят в който човекът 
и човешкият живот да са значими и ценни, за 
равенство между половете и недискриминация, за 
това да няма разплакани майки, отчаяни мъже и 
изоставени деца… За свят, в който простите неща 
като обич, подкрепа, доверие, сигурност, да са 
водещи. Както и правото на всеки човек да живее 
в достойнство и свобода, в здраве и светлина 
да е гарантирано.  И усилията ни отново бяха 
възнаградени и подкрепени. 

2021 беше годината, в която фондация „П.У.Л.С.” 
получи нови лицензии за девет социални 
услуги, съгласно Закона за социалните услуги. 
Направихме мащабно количествено и качествено 
проучване в страната ни и изготвихме пилотна 
Мониторингова методология на политиките 
и институционалните практики във връзка с 
домашното насилие и насилието, основано на пола 
в България. 

2021 беше годината на дарителските програми 
и корпоративно партньорство, благодарение 
на които реализирахме най-награждаващите 
кампании: “Цветя в помощ на жени, пострадали от 
насилие”, “Лятна кампания” и много индивидуални 
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и корпоративни дарителски инициативи. 

Трудните времена раждат силни хора и благодеятели. 

БЛАГОДАРИМ НА ВСИЧКИ ДОНОРИ, ИНДИВИДУАЛНИ И 
КОРПОРАТИВНИ ДАРИТЕЛИ, КОИТО ПОДКРЕПИХА НАШИТЕ 
ИНИЦИАТИВИ И БЛАГОДАРЕНИЕ НА КОИТО ДОСТИГНАХМЕ И 
ПОМОГНАХМЕ  на над 300 лица, деца и техните семейства.  

Гледаме с надежда, че бъдещето ще е по-добро.  И с вяра, че  хората, 
които не толерират насилието стават повече и по-силни. 

Екатерина Велева, Председател 

Марияна Евтимова, Изпълнителен председател 

Марияна Евтимова,  
Изпълнителен 
председател на  
Фондация “П.У.Л.С.”
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Фондация „П.У.Л.С.“ е лицензиран доставчик на социални услуги
През 2021 година Фондация „П.У.Л.С.“ успешно премина процеса на прелицензиране съгласно Закона за 
социалните услуги.

Фондация „П.У.Л.С.“ притежава девет лиценза за предоставяне на социални услуги: 

1. Асистенска подкрепа 

2. Информиране и консултиране 

3. Общностна работа 

4. Обучение за придобиване на умения

5. Предоставяне на подслон

6. Предоставяне на резидентна грижа 

7. Предоставяне на резидентна грижа за деца 

8. Застъпничество и посредничество 

9. Терапия и рехабилитация 

Предоставянето на услугите се осъществява в 
Комплекс за специализирани социални услуги. Част 
от този комплес са програмата за консултиране – 
ЦСРИ „Татяна Арсова“ и програмата за предоставяне 
на временен подслон и закрила – Кризисен център за 
лица и деца, пострадали от насилие и/или трафик.
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ОСНОВНИ ПРОГРАМИ

ДИРЕКТНИ 
УСЛУГИ ЗА 
ПОДКРЕПА НА 
ПОСТРАДАЛИ ОТ 
НАСИЛИЕ 

Фондация “П.У.Л.С” предоставя комплексна 
помощ на пострадали от насилие.

Екип от висококвалифицирани  специалисти 
осигурява  24-часова програма за подкрепа 
на пострадали или в риск от насилие. 
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Център  за социална рехабилитация и интеграция  
“Татяна Арсова”
Центърът предлага комплексни услуги, насочени в помощ и подкрепа за лица и деца в риск, пострадали от 
насилие, трафик и други рискови групи, които включват: 

Програма “Рехабилитация и 
интеграция на хора, пострадали от 
насилие и/или в риск”.  

Основната цел на програмата за работа с 
пострадали е в насока на вторична и третична 
превенция; предотвратяване на повторното 
виктимизиране; защита; възстановяване и 
реинтеграция на пострадалите от насилие.

Програма “Рехабилитация и 
интеграция на хора, пострадали от 
трафик и/или в риск”. 

Основната цел на програмата за работа с 
пострадали е в насока на вторична и третична 
превенция; предотвратяване на повторното 
виктимизиране; защита; възстановяване и 
реинтеграция на жертвите на трафик.
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24-часова телефонна линия за 
пострадали от насилие 

Екипът следва мобилен принцип за подкрепа на 
хора, пострадали от насилие, и за превенция на 
социално значими заболявания в малки населени 
места. 

През 2021 година организацията  предосaтавя услуги 
в два мобилни кабинета – в градовете Брезник и 
Кърджали.

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

Програма за консултиране на 
упражняващите насилие.

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

Здравна програма за намаляване 
на щетите от социално значими 
заболявания
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339 
Хората,  
на които  
помогнахме 
 

жени 

261
мъже 

30
деца 

48

ЦСРИ  “Татяна Арсова”
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1364 терапевтични консултаци

326 кризисни интервенции

• по телефон - 145

• на клиенти на КЦ - 163

63 фамилни и семейни консултации:

• семейни консултации на клиенти в КЦ - 44

4158 социална медиация 

• социална работа и посредничество - 3675

• работа с институции (работни срещи по случаи) - 100

• работа с институции (телефонни разговори по случаи) - 383

ЦСРИ  “Татяна Арсова”

5911 
Проведени 
консултации 
и социална 
медиация
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Проблематика на случаите,  
по които сме работили през 2021

Физическо насилие - 162

Психическо насилие - 201

Сексуално насилие - 16

Трафик на хора - 8

Риск от трафик на хора - 19

Друго (родителстване, 
осиновяване, психическа 
болест, загуба на родител и 
др.) - 101

Насилник - 15 

Неглижиране -2

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

524
случаи

ЦСРИ  “Татяна Арсова”

162 201 16 8 19 101 15 2
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Юридически 
консултации

135 юридически консултации

16 дела

ЦСРИ  “Татяна Арсова”

 X по ЗЗДН: 9, от които:

-7 бр.-първоинстанционни дела, по които има 
издадени 7 бр.-ЗНЗ: 7 бр.решени, от които 7 бр. с 
издаване на ЗЗ.

- 2 бр.въззивни дела пред ПОС-уважено е издаването 
на ЗЗ

 X ракоразводни - 1 въззивно дело пред ПОС

 X за родителски права и режим на лични 
отношения с дете по НК - 1 бр. ПРС и 2 бр.-ПОС

 X за издръжка 2 бр. дела пред ПРС

 X за излизане на дете в чужбина - 1 бр. пред ПОС

a. Мобилни кабинети 
Брезник и Кърджали, клуб 
Доверие

b. Програма за превенция 
и рехабилитация на хора, 
пострадали от трафик

102 
клиенти
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Предоставянето на подслон е част от комплекс 
от социални услуги за деца и/или лица, пострадали 
от насилие и жертви на трафик. Настанените в 
центъра получават индивидуална подкрепа, правно 
консултиране, социално-психологическа помощ, 
кризисна интервенция. 

Екипът предоставя 24-часова грижа и подкрепа: 
Защитено пространство, където пострадалите 
от насилие са в безопасност. Осигуряване на 
професионална подкрепа от мултидисциплинарен 
екип – психолози, адвокати, социални работници 
и други. Предоставяне на здравословна среда на 
живот.

Кризисен център за лица и деца,  
пострадали от насилие и/или трафик 

Общ брой клиенти,  
ползвали услугата 
КЦ през 2021

48

жени 22 мъже 3деца 23
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4662

Терапевтични консултации - 417

Семейно консултиране - 44

Кризисни интервенции - 163

Социална медиация - 4038

• социална работа и посредничество - 3585

• работа с институции (работни срещи по случаи) - 99

• работа с институции (телефонни разговори по случаи) - 354

Проведени консултации  
на клиенти на  
Кризисния център

Юридическа програма  
за клиенти  на  
Кризисния център

19 клиенти

84 юридически консултации

1 дело (по ЗЗДН - 1- гр.д. 5997/21г)
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Преходно жилище за пострадали от насилие 

През изминалата година разкрихме първото в 
страната Преходно жилище за хора, пострадали от 
насилие. 

Преходното жилище е форма на социална услуга, 
в която хората водят независим начин на живот, 
подпомогнати от професионалисти, за придобиване 
на умения за самостоятелен начин на живот. 
Предлаганите услуги се основават на психосоциална 
работа, при прилагане на индивидуален подход и са 
съобразени с конкретните потребности на всяко 
прието лице, с акцент подготовка за самостоятелен 
живот.

Благодарение на подкрепата от дарители и 
приятели успяхме да закупим, ремонтираме и 
обзаведем жилище, в което продължаваща подкрепа 
могат да получат до шест души. 
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ПРЕВАНТИВНА 
ПРОГРАМА

Младежки клуб  
“Да бъдем приятели” 
На 01 юни се отбелязаха 21 години от създаването на 
Младежки клуб „Да бъдем приятели”. Той стартира 
своята дейност една година след основаването на 
Фондация “П.У.Л.С.” през 1999 г. От този момент 
доброволци и професионалисти вървят ръка за ръка 
в борбата с насилието.

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

За изпълнението на тази нелека задача и през 2021г. 
доброволците преминаваха системно през обучения 
за разпознаване на формите и симптомите на 
насилие,както и  организираха и участваха в 
кампании за превенция на насилието, посветени 
на хармоничните човешки взаимоотношения, 
равнопоставеността и толерантността.
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Младежите взимаха участие в ежеседмични 
срещи на клуба, по време на които обсъждаха 
чувствителни за тях теми като отношения между 
връстници, насилие в обществото, семейни модели, 
домашно насилие и какво означава да бъдеш част от 
двойка, емоционална интелигентност и т.н, както 
и планираха информационни дейности сред своите 
връстници. 

Новата календарна година стартира с 
изключително вдъхновени доброволци, много идеи 
за проекти и събития.

Младежите и девойките участваха в различни 
местни, национални и мждународни събитие през 
изминалата година. 
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Младежка обучителна 
група
В периода март – август 2021г. и ноември 
2021 – март 2022г. Фондация “П.У.Л.С.“ успешно 
проведе две  обучителни младежки програми, с 
продължителност от 5 месеца. Във вдъхновяващия 
процес на учене и личностно развитие активно 
участие взеха 13 младежи на възраст между 13 – 17 
години. Юношеството е едно удивително време за 
учене и опит, развитие и изразяване на мнение и 
участие в социални и политически въпроси. 

Обучителната младежката група бе едно 
вдъхновяващо преживяване за младежите, базирана 
на ценности, личностни взаимоотношения, 
равноправие и избор.

В рамките на 17 срещи, веднъж седмично за около 2 
часа, участниците успяха да научат повече за себе си 
и за другите, за здравословните връзки с родители, 
приятели, съученици, за това как да предпазват 
себе си и близките си от различни видове насилие, 
как да разбират поведението и емоциите си, както 
и  как да се грижат за себе си и околните и още 
редица теми, които да спомогнат за личностното 
развитие, развиване на междуличностни връзки и 
добро здраве.

Обучения в условията на 
ковид

В условията на пандемията от ковид и мерките 
за предотвратяване разпространението на 
вируса през 2021 година развихме обучителните си 
програми онлайн. 

Част от нашите програми за бъдещи родители и 
специалисти са достъпни и онлайн.



22 Фондация П.У.Л.С.

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

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

НАШИТЕ ПРОЕКТИ 
ПРЕЗ 2021
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мониторингов обзор, както и не съществуват 
достатъчно надеждни и валидни инструменти, 
измерващи както прилаганите политики, така и 
инстституционалните практики.

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

В периода юни-октомври 2021 година екипът 
на Фондация „П.У.Л.С.“ проведе фокус групи със 

специалисти от градовете Благоевград, Бургас, 
Варна, Велико Търново, Видин,  Пазарджик, 
Перник, Русе, Кърджали и Самоков.  Повече от 100 
специалиста от различни структури – общини, 
областни администрации, социални услуги, ДСП, 
ОЗД, НПО, ОД на МВР и други се включиха във фокус 
групите и индивидуални интервюта.

Фокус групите са част от Национален мониторинг 
на политики и институционални практики във 
връзка с домашното насилие и насилието, основано 
на пола

Мониторинговата методология е разработена от 
екип на Центъра за изследване на демокрацията, 
а екип на Фондация „П.У.Л.С.“ проведе пилотното 
прилагане на методиката в България.

Участниците във фокус групите имаха възможност 
да споделят за своя опит в областта на подкрепата 
на пострадали от домашно насилие, да оценят 
съществуващите политики и институционални 
практики във връзка с домашното насилие и 
насилието по полов признак в България.

В резултат от проведеното проучване ще бъде 
изготвен доклад с оценка и мониторинг на 
политическата, правната и институционална 
рамка в България; както и препоръки за подобряване 
на политиките във връзка с домашното насилие и 
насилието, основано на пола.
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Проект “Разработване на мониторингова 
методология и провеждане на национален 
мониторинг на политики и институционални 
практики във връзка с домашното насилие и 
насилието, основано на пола в България” се се 
изпълнява с финансова подкрепа предоставена 
от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на 
Финансовия механизъм на ЕИП.

Координатор на проекта е  Фондация „П.У.Л.С.“, 
България в партньорство с Център за изследване 
на демокрацията, България и Академия по правата 
на човека, Норвегия.

Основна цел на проекта е да се направи оценка 
на съществуващи политики и институционални 
практики в сферата на домашното насилие и 
насилието основано на пола, с крайна цел тяхното 
по-ефективно доразвиване, оптимизиране, както и 
да се създадат инструменти за регулярно бъдещо 
използване от съответните заинтересовани 
страни, в насока политическо и социално развитие.  

2. Стратегическо планиране и 
организационно развитие – подкрепа 
за помагащите, финансиран от ФРГИ, 
период 01.06.2021 - 01.06.2022

Този проект постави във фокус организационното 
развитие и планиране на Фондация „П.У.Л.С.“, както 
и актуализиране на вътрешноорганизационните 
политики и практики.
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3. Проект „Програма за превенция, 
рехабилитация и интеграция на 
хора, пострадали и извършители на 
домашно насилие, и сензитивиране 
на семейството и обществото 
по проблема“, финансиран от 
Министерство на правосъдието.

Продължителността на проекта е четири месеца/
август – ноември 2021/ 

Дейностите в проекта предоставиха възможност 
на над 100 лица и деца да получат достъп до социални 

услуги за подкрепа – консултации с психолози, 
социални работници, адвокати. Консултации 
се предоставяха в градовете Перник, Брезник и 
Кърджали. Проведените консултации за периода са 
над 1300. 

Ефективната подкрепа на лица и деца, пострадали 
от насилие е възможна в мултидисциплинарни 
екипи, които включват различни специалисти и 
представители на институции. Организацията 
развива и програма за консултиране на извършители 
на домашно насилие.

Специален акцент в работата на екипа на проекта 
беше поставен върху подобряване и надграждане 
на механизмите на мулитидсциплинарното 
сътрудничество между институциите, ангажирани 
в случаи на хора, пострадали от насилие. Успяхме 
да утвърдим и надградим отношения на ефективно 
сътрудничество и в градовете Брезник и Кърджали. 
Проведени бяха серия от сензитивиращи тренинги, 
обучителни и милтидисциплирани срещи в 
градовете Перник, Брезник и Кърджали. В срещите 
участваха предсатвители на различни институции 
– социални служби, полиция, училища, общини, НПО, 
съд и други.

Проведено беше мащабно национално проучване 
на политиките и пракитките в сферата на 
домашното насилие и насилието, основано на пола.
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4. В рамките на програма „Подкрепа 
на инициативи на граждански 
организации за защита и подкрепа на 
жертви на трафик на хора в условията 
на пандемия от COVID-19” на Съвета на 
Европа Фондация „П.У.Л.С.” реализира 
серия от инициативи за превенция 
трафика на хора, осигуряване на 
достъп до услуги за подкрепа на 
пострадали или в риск от трафик 
и др. Инициативата стартира в 
началото на ноември 2020 година и е 
с продължителност от 7 месеца, юни 
2021

Проектът си поставя за цел в условията на 
пандемията от COVID-19 и задълбочаващата 
се икономическа криза да подпомогне процеса 
на разпознаване на проблема на всички нива на 
обществото и ефективно подкрепи пострадалите 
от трафик, да достигнат до достъпни и ефективни 
услуги.

Основни дейности:

Директна подкрепа на пострадали от трафик.

Осигуряване на 24 часова линия за подкрепа и 
предоставяне на информация, включително и он-
лайн.

Достъп до услуги за подкрепа. Осигуряване на 
експертна подкрепа за пострадали от трафик или в 
риск, психологическа, социална, правна и при нужда 
медицинска подкрепа.

Мобилни услуги – работа с общности в малки 
населени места.

Работа с професионалисти.

Дейности за повишаване на информираността 
и чувствителността по темата на жертвите 
на трафик, лица, изложени на риск и широката 
общественост.
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5. SUPPORTS – „Подпомагане 
на децата в деликатната фаза 
между юношеството и зрелостта, 
докато напускат заведенията за 
алтернативна грижа“

Проектът стартира в началото на 2019 г. с 
финансовата подкрепа на Европейската комисия. 
Той се координира от Фондация „П.У.Л.С.“ - България, 
в партньорство с CESIS - Португалия и Defense for 
Children - Италия, които се обединяват в посока 
създаване на всеобхватни грижи за деца, напускащи 
институции от резидентен тип.

В рамките на проекта бяха проведени серия 
от инициативи с деца, живеещи в институции, 
служители в социални услуги и др. Бяха разработени 
видео клипове, брошури и други информационни 
материали. Повече за проекта и резултатите 
вижте тук.

6. Проект „Заедно за добрата промяна 
- интегриран подход за социално-
икономическа интеграция в Община 
Перник“
Фондация „П.У.Л.С.“ е партньор в проект на Община 
Перник за предоставяне на интегрирани социално-
здравни услуги в общността.

Проектът стартира 15.08.2021 и ще продължи до 
15.06.2023 година

Финансира се в рамките на програмите Развитие на 
човешките ресурси 2014-2020 и Наука и образование 
за интелигентен растеж 2014-2020

https://www.pulsfoundation.org/bg/projects/implemented-projects/163-supports-proekt-za-podpomagane-i-integratia.html 
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Цел на проекта

Основната цел на проекта е създаването 
и прилагането на ефективен и иновативен 
междусекторен модел за устойчива социално-
икономическа интеграция на хора от уязвимите 
групи на територията на Община Перник, 
насочен към повишаване на качеството на живот, 
намаляване на бедността и спиране на предаването 
на бедността през поколения.

Кратко описание на проекта

Проектът включва редица дейности за трайна 
интеграция на пазара на труда, включващи мерки 
за активиране, мотивационно и професионално 
обучение, осигуряване на субсидирана заетост 
за лица от уязвимите групи. Ще бъде създадена 
интегрирана социално-здравна услуга в общността 
в активно партньорство с неправителствения 
сектор, която ще даде възможност за промоция 
на здравето, по-добро качество на живот и 
грижа за възрастните и хората с увреждания от 
маргинализираните групи. Трайната интеграция 
изисква да бъдат реализирани дейности за 
преодоляване на негативните стереотипи спрямо 
ромската общност и популяризиране на културната 
идентичност на ромите, като пълноценна част от 
гражданското общество в Перник и в България.

Социално-икономическата интеграция е процес, 

който изисква продължителни и целенасочени 
усилия по отношение на децата и семействата. 
Необходимо се да намали съществено дела на 
отпадналите от образование, работа с родителите 
за тяхното активно участие, включително 
и “училище за родители”. Проектът включва 
широк кръг допълнителни занимания с ученици, 
застрашени от отпадане и деца и ученици, за 
които българския език не е майчин, подобряване 
на образователната среда в техните училища и 
детски градини. Предвидени са и мерки за кариерно 
консултиране за осигуряване на успешен преход от 
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образование към заетост.

Специфичните цели на проекта са:

- насърчаването на икономическата активност и 
заетостта сред уязвимите групи;

- повишаване на квалификацията и подобряване на 
пригодността за заетост;

- подобряване на здравния статус и промоция на 
здравето в маргинализираните общности;

- повишаване на качествотото на живот и социална 
интеграция на възрастни хора и хора с увреждания;

- преодоляване на негативните стереотипи спрямо 
ромската общност;

- намаляване на дела на отпадналите от 
образователната система деца и ученици от 
уязвимите групи;

- подобряване достъпа до качествено образование 
за деца и ученици от уязвимите групи;подкрепа за 
по-лесен преход от образование към заетост.

Основни дейности, реализирани от Фондация 
„П.У.Л.С.“

1. Предоставяне на интегрирани социално-здравни 
услуги в общността

Целта на тази дейност е да се подобри достъпа до 

социални и здравни услуги  сред силно уязвимите 
общности и  маргинализираните групи на 
територията на град Перник.

Дейността включва работа на терен в екипи 
от психолози, социални работници и медицински 
сестри.
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ОСНОВНИ ПРОГРАМИ

2. Развитие на местните общности и преодоляване 
на негативните стереотипи

Ще се резализарт следните дейности за развитие на 
местните общности и преодоляване на негативни 
стереотипи:

Съдействие за подобряване на комуникацията 
на местната общност с държавни и общински 
институции чрез осъществяване на 
застъпничество. Ще се работи активно в две 
направления - защита на законните интереси 
на гражданите от местните общности пред 
съответните институции, както и запознаването 

на самите граждани с техните права и задължения.

Дейности за популяризиране на културната 
идентичност на ромите чрез организация и 
провеждане на културни събития, на които 
широката общественост ще може да се запознае 
с ромския бит и култура. Перник има богати 
и дългогодишни традиции в организацията и 
провеждането на културни и карнавални форуми, 
включително с международно участие.

Организиране на обществени дискусии за реалните 
проблеми пред интеграцията на ромите с 
представители на ромската общност, общински 
съветници, изявени представители на различни 
сфери от града и общината, неправителствени 
организации медии и др.

3. Насърчаване участието на родителите в 
образователния процес и работа с родителите 
от етническите малцинства за превенция на 
отпадането от училище

Създаване на “Училище за родители” за родители 
от  маргинализираните общности  и  други  рискови  
групи. 

Специализирани ателиета за деца и родители в 
рамките на училището за родители. Предвижда се 
да бъдат проведени 12 тематични ателиета със 
занимания по интереси - изкуства, занаяти и др.
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ОСНОВНИ ПРОГРАМИ

ДАРИТЕЛСКИ 
ПРОГРАМИ И 
КОРПОРАТИВНО 
ПАРТНЬОРСТВО

Изказваме дълбока благодарност към всички наши 
съмишленици, дарители и приятели, с които заедно 
подкрепяме хора, пострадали от насилие. 

Благодарение на индивидуални и корпоративни 
дарители през 2021 година организацията набра 95 
014,55 лева, с които осигурихме грижа и подкрепа на 
десетки, пострадали от насилие. 

Заедно ремонтирахме и оборудвахме първото 
Преходно жилище за пострадали от насилие в 
България. 

Заедно организирахме летен лагер за 15 майки и 
деца, настанени в Кризисния център.

Заедно осигурихме всичко необходимо за първия 
учебен ден на 26 деца. 

Заедно осигурихме средствата за отопление през 
най-студените и скъпи песеци...

И още много малки и големи чудеса, които 
са възможни, благодарение на подкрепата на 
индивидуални и корпоративни дарители. 

Благодарим за подкрепата. 
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Партньроството и работата в мрежа са от 
съществено значение за оказването на помощ 
и подкрепа на пострадали от насилие, както и 
за реализирането на обучителни и превантивни 
кампании. 

Фондация „П.У.Л.С.“ е член на Национална мрежа за 
децата, Алианс за защита от насилие, основано на 
пола, както и Консултативен съвет за младежка 
политика към Кмета на Община Перник.

Организацията участва активно в общи събития 
и инициативи за подборвяване на социалната 
система в страната ни. 

ПAРТНЬОРСТВО И 
РАБОТА В МРЕЖА
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През 2021 година Фондация „П.У.Л.С.“ и Widow’s Sons 
Masonic Riders Association обединиха усилия срещу 
домашното насилие. 

На 27 ноември 2021 година Фондация „П.У.Л.С.“ и 
Widow’s Sons Masonic Riders Association подписаха 
меморандум за сътрудничество и съвместни 
дейности срещу насилието.

Организациите предвиждат богат календар със 
съвместни инициативи. Дейностите ще бъдат 
насочени към различни групи хора – заедно ще 
повишим информираността и чувствителността 
на обществеността по темите за домашно 
насилие, трафик на хора, физическо, психическо 
и сексуално насилие. Специален акцент в нашето 
партньорство ще заеме превенцията на насилие. 
Със съвместни инициативи ще даваме гласност на 
проблема и предоставяме информация за това къде 
хората, пострадали от насилие могат да получат 
помощ и подкрепа.
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ДОКЛАД 
НА 
НЕЗАВИСИМИЯ 
ОДИТОР
И
ФИНАНСОВ 
ОТЧЕТ
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Фондация “П.У.Л.С.”

Тел. 076/ 60 10 10 
e-mail: office@pulsfoundation.org 

www.pulsfoundation.org


