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Създаване 
Фондация “П.У.Л.С.” е българска неправителствена организация, регистрирана на 07 юли 1999 г. под наименованието “Анимус – 
Перник”. От началото на 2002 г. организацията продължава своята общественополезна дейност под името Фондация “П.У.Л.С.” - 
“Позитивни умения на личността в социума”. През 2015 г., към Фондация “П.У.Л.С.” действат 19 платени сътрудника и над 40 младежки 
доброволеца. 
  

Мисия 
Чрез развиване на емоционалния и психичен потенциал на хората да създаде условия за изграждане на хармонични отношения между 
тях, основани на равнопоставеност, разбирателство и толерантност, водещи до успешна интеграция и реализация в социума.  
 

Визия 
Активиране на промяна в българското семейство и общество в посока равноправие, разбирателство и хуманност. 

 

Цели1 
Основните цели на организацията са: 

1. да съдейства за интелектуалното, професионалното и духовно развитие и стимулира издигането на обществения статус на  
българските жени; 

2. да защитава правата на пострадалите от насилие, трафик и друга форма на експлоатация, както и зависими от психоактивни 
вещества и техните семейства, в насока социална интеграция и личностна реализация; 

3. да разработва и осъществява проекти и програми за подкрепа на пострадали от насилие, трафик и друга форма на експлоатация, 
както и зависими от психоактивни вещества и техните семейства; 

4. да изгражда и развива специализирани програми за възстановяване на хора, пострадали и извършители на насилие; 
5. да създава и развива обучителни програми за работа с хора, пострадали от насилие, трафик и друга форма на експлоатация, 

както и зависими от психоактивни вещества и техните семейства; 

                                                      
1
 Целите на организацията са определени в Раздел II, чл. 8 от Устава на Фондация “П.У.Л.С.”, приет на 07 декември 2001 г. на Общо събрание на учредителите, 

проведено в гр. Перник и изменен и допълнен на 20 май 2009 г. 
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6. да сътрудничи на държавни и общински институции и неправителствени организации за решаване на проблемите в 
приоритетните области; 

7. да подкрепя младежки инициативи и изгражда младежки превантивни програми. 
 
За осъществяване на своите цели, екипът на фондацията полага усилия и в следните насоки2:  

 популяризира идеите и целите на фондацията (събития, кампании, работни срещи, публикуване на материали и обмен на опит), 
 проектира и осъществява консултативни центрове за специализирана професионална помощ, 
 насърчава и сътрудничи за разработването на образователни и обучителни програми и извършва дейност по такива програми, 
 организира симпозиуми, конференции, работни срещи по проблемите на българското семейството, 
 установява трайна система на сътрудничество с държавни и общински органи, институции и неправителствени организации (както в 

страната, така и в чужбина), 
 осъществява контакт със сродни организации в страната и чужбина, 
 осъществява консултантска и терапевтична помощ на хора, пострадали от насилие и техните семейства, 
 планира и провежда предварително заявени обучителни програми, 
 осъществява психологическа помощ, 
 организира обучение на сътрудниците си, 
 публикува материали в областта на своята дейност, 
 работа с хора, зависими от психоактивни вещества и инжекционно употребяващи и техните семейства, 
 семейна медиация и защита на детството. 

 

Предлагани услуги 
Мултидисциплинарният подход на работа дава възможност организацията да предлага:  

 кризисен център, 
 кризисна интервенция, 
 психологически консултации, 
 дългосрочна психотерапевтична работа, 
 фамилно консултиране и терапия на двойка, 
 юридически услуги и водене на дела, 

                                                      
2 Предметът на дейност на организацията е определен в Раздел II, чл. 9 от Устава на Фондация “П.У.Л.С.”, приет на 07 декември 2001 г. на Общо събрание на 

учредителите, проведено в гр. Перник и изменен и допълнен на 20 май 2009 г. 
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 социална медиация, 
 социално посредничество, 
 трудотерапия, 
 групи за собствен опит, 
 супервизии, 
 обучения. 
 

Основни програми 
Фондация “П.У.Л.С.” работи в шест основни програми: 

1. интеграция и рехабилитация на лица и деца, пострадали от насилие и трафик, чрез предоставяне на рехабилитационни 
програми. Услугата работи в тясно сътрудничество с държавни институции (ДСП, Полиция, Съд, Прокуратура и др.) и НПО в 
страната и чужбина, за да осигури закрила на пострадали от насилие, да установи добри практики в областта на 
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;  

2. превенция на насилието чрез неформално обучение, младежки дейности, повишаване на осведомеността, организиране на 
събития, семинари, работни срещи и конференции; 

3. кризисен център за лица и деца, пострадали от насилие - 13 легла за настаняване, сигурна среда и безопасно убежище за 
пострадалите, пространство за реорганизация на личността и мобилизиране на механизмите за справяне с травмата; 

4. програми за предоставяне на услуги за хора с зависимост от психоактивни вещества и в конкретност интравенозни наркомани, 
работа с техните семейства и общността в промяна на виктимизиращите нагласи на обществото; 

5. превенция на ХИВ/СПИН сред интравенозно употребяващи чрез проекти към Министерство на здравеопазването – 
“Подобряване на контрола на туберкулозата в България” и “Превенция на ХИВ/СПИН сред младите с най-голям риск (15-24 
г.)”; 

6. дроп-ин център - нископрагов център включващ поредица от услуги за целевата група (консултиране за рискови практики, 
кръвно и полово предавани инфекции, обмен на игли и спринцовки, раздаване на стерилни принадлежности за инжектиране, 
разпространение на печатни материали). 
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Целеви групи 
 хора, пострадали от физическо, психическо и/или сексуално насилие, жертви или потенциални жертви на насилие и/или трафик 

или друга форма на експлоатация, 
 деца, живеещи в дисфункционални семейства, асоциално проявени, бездомни деца и юноши в рискова среда, 
 ромска общност - специфична подгрупа, 
 инжекционно употребяващи наркотици (ИУН), 
 юноши и млади хора в риск, 
 представители на институции и практикуващи експерти, свързани с детското развитие (най-вече от правораздаващата и 

правоохранителната система в Югозападен регион), 
 широката общественост.  

  

Методика и иновативни практики 
Методиката и иновативните практики се заключават в няколко приоритетни стъпки: 

 екипните сбирки (административни и клинични), както и системните супервизии, са водещ фактор в реализирането на 
програмата, 

 клиентите на службата ни имат възможност да работят с различни специалисти в мултидисциплинарния екип на организацията 
и извън нея, 

 психологичната работа с хора, пострадали от насилие е индивидуална и групова, 
 индивидуалният подход при юноши и деца (при съответната емоционална зрялост), включва специални проективни 

методики (рисувателни тестове, психодрама, проективна работа с кукли) и активно и ангажирано участие на родителите, 
 психодраматичният модел, използван при групова работа, предоставя възможност на всеки човек да влезе в “кожата” на другия, 
 интерактивният модел при групова работа, спомага хората да направят връзка помежду си и да се настроят към 

проблематиката, 
 работа на терен сред инжекционно употребяващи наркотици и ромска общност, 
 водене на случаи. 

  

Доброволчество  
В подкрепа дейностите на центъра се включват три младежки клуба: 
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 Младежки клуб “Да бъдем приятели”, работещ по програмата за превенция на насилие, от 2000 г. насам, 
 Младежки клуб “П.У.М.А.С.” – “Позитивни умения на младежката алтернатива в социума”, който извършва работа както на 

терен, така и в училищата с цел достигане до уязвими групи млади хора, които имат рискови сексуални практики – стартирал 
през 2004 г., 

 Младежки клуб към Младежка банка – гр. Перник, който осъществява обществено полезни инициативи. 
 

Доброволци и стажанти от Нов Български Университет, Софийски университет “Св. Климент Охридски” и Югозападен университет 
“Неофит Рилски” – сътрудници на основния екип на центъра като част от практиката им по време на обучението им в университета.    
 

Проектите на Фондация “П.У.Л.С.” 
 

№ Година Име на проекта Период Описание Организация 
1 2017 г. “Който бездейства става 

съучастник – заедно срещу 
домашното насилие” 

1 февруари 2015 
– 31 януари 2017 
г. 

Превенция и рехабилитация по проблема 
домашно насилие, работа с 
правораздавателната и правоохранителна 
система. 

Министерство на 
правосъдието 

2 2016 г. Програма “Младежка банка” юли 2015 – юли 
2016 г. 

Младежки инициативи за поощряване на 
детското и младежко творчество и 
фондонабиране. 

Фондация 
“Работилница за 
граждански 
инициативи” 

3 “Осведоменост и креативно мислене 
– път към промяната!” 

май 2015 – май 
2016 г. 

Дейност по превенция, лобиране и обмяна на 
опит на национално и международно ниво по 
проблема за употреба на нови психоактивни 
вещества сред младите хора. 

Фонд за двустранни 
отношения на 
национално ниво по 
Финансовия 
механизъм на 
Европейското 
икономическо 
пространство (ФМ на 
ЕИП) и Норвежкия 
финансов механизъм 
(НФМ) 

4 Регионален координатор за юни 2015 – май Координира неправителствените Национална мрежа за 
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Югозападен регион 2016 г. организации, работещи по проблема на 
юношеството и детството в Югозападен 
регион. 

деца 

5 2015 г. “Кризисен център за хора, 
пострадали от насилие и жертви на 
трафик” 

2008 – до 
момента 

Постоянна делегирана дейност от 2010 насам 
за 8 легла от общо 13. Кризисно настаняване 
и интервенция и участие в програмите за 
възстановяване. 

Държавен бюджет 

6 “Цялостен подход в работата с деца 
и семейства, пострадали от насилие 
в Югозападен регион” 

2013 – 2015 г. Обединява усилията на специалисти в 
Югозападен регион за превенцията и 
рехабилитацията на деца, пострадали от 
насилие (с акцент върху сексуалната 
злоупотреба) и техните семейства. 

Фондация OAK 

7 “Дванадесет – Насърчаване на 
прилагането на член 12 от CRC в 
системата на младежко 
правосъдие” 

15 февруари 2015 
– 31 декември 
2015 г. 

Споделяне на европейски практики, свързани 
с детско правосъдие и политики за децата. 

Европейската комисия 

8 “Намаляване на уязвимостта към 
ХИВ на младите хора, които са 
изложени на най-голям риск (15-24 
г.), чрез увеличаване обхвата на 
услугите и програмите, насочени 
към младите хора” 

януари 2010 – 
декември 2015 г. 

Работа сред рискови млади хора за 
превенция на кръвно и полово предавани 
инфекции. 

Министерство на 
здравеопазването 

9 “Подобряване превенцията на ХИВ и 
СПИН сред интравенозни наркомани” 

април 2004 – 
декември 2015 г. 

Обмяна на стерилни принадлежности сред 
интравенозно употребяващи с цел 
намаляване на здравните щети. 

Министерство на 
здравеопазването 

10 2014 г. “Избери да помогнеш” януари 2014 – 
юли 2014 г. 

Насочен към деца, пострадали от сексуално 
насилие, и техните семейства. 

Райфайзен банк София 

11 “Директни услуги и превенция на 
повторна виктимизация на 
жертвите на трафик” 

януари 2014 – 
декември 2014 г. 

Превенция сред рискови групи и ромска 
общност. 

Agir Ensemble pour les 
Droits de l'Homme 

12 “Силата на знанието – основен път 
към живот без насилие” 

2013 – 2014 г. Трансфер на опит и добри практики между 
специалисти от България, Словакия и 
Германия. 

Програма 
“Наказателно 
правосъдие” на 
Европейската комисия 
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13 “Устойчиви услуги за жертви на 
домашно насилие в процеса на 
лобиране за промени в 
законодателството” 

2012 – 2014 г. Изпълнен в партньорство с всички 
организации на Алианса за защита от 
насилие, основано на пола. 

Фондация ОАК 

14 “Подобряване на превенцията на 
ХИВ и СПИН сред инжекционно 
употребяващите наркотици” 

април – 
декември 2014 г. 

Предотвратяването на кръвно и полово 
предавани инфекциозни заболявания и 
тестване на употребяващите наркотици. 

Министерство на 
здравеопазването 

15 2013 г. Реконструкция на сградата на 
Фондация “П.У.Л.С.” 

2013 г. Oфиси, кризисен център и дроп-ин център. Министерството на 
икономическите 
партньорства на Ф.Р. 
Германия 

16 “Превенция на свръх-доза сред 
инжекционно употребяващите 
наркотици” 

2013 г. Информационни кампании и фокус групи 
сред инжекционно употребяващи. 

Национален център по 
наркомании 

17 “Център за превенция и 
рехабилитация на хора, засегнати 
от домашно насилие, деца в риск и 
тяхната интеграция в 
семейството и общността” 

януари – 
декември 2013 г. 

Преки услуги за хора, пострадали от домашно 
насилие. 

Министерство на 
правосъдието 

18 “Социална, психологическа и правна 
подкрепа за жени, жертви на 
насилие” 

април 2012 – 
март 2013 г. 

Преки услуги за хора, пострадали от домашно 
насилие, с фокус върху дискриминацията, 
основана на пола. 

Глобален фонд за 
жените, САЩ 

19 “Овластяване на ромските жени 
срещу трафика на хора” 

април 2012 – 
март 2013 г. 

Превенция в ромската общност. Agir Ensemble pour les 
Droits de l'Homme 

20 2012 г. “Избери да помогнеш” януари – юли 
2012 г. 

Превантивна работа в училищата по въпроса 
за домашното насилие и поведенчески 
девиации в училище. 

Райфайзен банк София 

21 2011 г. “За равнопоставеност и равни 
възможности” 

юни – декември 
2011 г. 

Работа по отношение равнопоставеност и 
равни възможности. 

Български фонд за 
жените 

22 “Защитено пространство за деца и 
техните родители” 

май – декември 
2011 г. 

Предоставяне на защитена среда, 
психо-социални услуги, кризисна работа с 
деца и техните семейства. 

Фонд “Социално 
подпомагане” към 
МТСП 

23 “Превенция и рехабилитация на 
деца, юноши и техните семейства” 

юни 2008 – юни 
2011 г. 

Работа със сексуално насилие над деца. Фондация ОАК 
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24 2010 г. “Защитено пространство и 
реинтеграция на деца, преживели 
насилие” 

ноември 2009 – 
декември 2010 г. 

Разработване на пакет от услуги за работа с 
деца и семейства в криза и кризисно 
настаняване. 

ФРМС 

25 Консултантски услуги за хора, 
преживели насилие 

януари – 
декември 2010 г. 

Директни услуги, психологическа подкрепа и 
юридическо консултиране за пострадали от 
насилие. 

Глобален Фонд за 
жените, САЩ 

26 “Проект за реконструкция на 
Рехабилитационен център за хора, 
пострадали от насилие и услуги за 
хора със зависимости” 

февруари – 
декември 2010 г. 

Ремонтни дейности и реконструкция. Германски 
инвестиционен фонд 

27 2009 г. “За по-добро бъдеще на децата” юни – декември 
2009 г. 

Издаване и разпространение на печатни 
материали свързани с темите за насилие, 
оказване на помощ на пострадали. 

МТСП 

28 “Балканска инициатива срещу 
трафика на хора България-Сърбия” 

декември 2008 – 
ноември 2009 г. 

Фокус – превенция. Agir Ensemble pour les 
Droits de l’Homme 

29 “Да подкрепим твореца 2” юни 2008 – 
април 2009 г. 

Овладяване на агресивните пориви на деца, 
чрез изграждане на клубове по интереси. 

Фондация “Отворено 
общество”, гр. София 

30 “Да подкрепим твореца” февруари 2008 – 
януари 2009 г. 

Овладяване на агресивните пориви и работа с 
деца с асоциална проявеност. 

Министерство на 
младежта и спорта 

31 2008 г. “Домашното насилие и ромската 
общност” 

юли – декември 
2008 г. 

Директни услуги и превантивна дейност за 
хора, пострадали от насилие. 

МТСП 

32 “Трафикът на хора: отговори и 
действия” 

декември 2007 – 
ноември 2008 г. 

Предоставяне на услуги за пострадали от 
трафик. 

Agir Ensemble pour les 
Droits de l’Homme 

33 2007 г. Проект за реконструкция октомври – 
декември 2007 г. 

Реконструкция на сградата, използвана за 
сигурно място за хора, пострадали от 
домашно насилие. 

Германски 
инвестиционен фонд 

34 Проект за закупуване на нова сграда юни – юли 
2007 г. 

Създаването на сигурно място за хора, 
пострадали от домашно насилие. 

Германски 
инвестиционен фонд 

35 “С повече знания и умения срещу 
престъплението – трафик на хора” 

декември 2006 – 
ноември 2007 г. 

Мащабна превантивна кампания, относно 
феномена трафик на хора; изграждане на 
лоби сред ключовите институции. 

Програма ФАР 
“Добросъседство” 
България – Сърбия на 
Европейската комисия 

36 “Променяйки себе си, даваме бъдеще 
на децата си” 

август 2006 – 
юли 2007 г. 

Превенция на сексуалното насилие над деца. Фондация ОАК 
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37 2006 г. “Програма за превенция и 
рехабилитация на хора, оцелели или 
застрашени от трафик” 

април – 
декември 2006 г. 

Предоставяне на информация сред децата и 
юношите за рисковите ситуации от въвличане 
в трафик. 

Фонд “Социално 
подпомагане” към 
МТСП 

38 “Правна защита на роми, жертви на 
насилие и дискриминация” 

януари – 
декември 2006 г. 

Формиране на нетърпимост към формите на 
насилие и дискриминация и осигуряване на 
правна защита. 

Институт “Отворено 
общество” 

39 “Който бездейства, става 
съучастник в домашното насилие” 

октомври 2005 – 
март 2006 г. 

Обучение на специалисти. Британско посолство в 
България 

40 2005 г. “За гражданска нетърпимост към 
домашното насилие в малките 
населени места” 

ноември 2004 – 
април 2005 г. 

Работа с пострадали от насилие в малките 
села, включени в регион Перник. 

Фондация “Джендър 
проект в България”, 
Български фонд за 
жените и Global Fund 
for Women USA 

41 “Полицията – ефективен партньор 
в борбата срещу насилието над 
жени и деца, жертви на насилие” 

април 2004 – 
март 2005 г. 

Сензитивиране на представителите на 
полицията. 

Програма “Правна 
реформа”, Фондация 
“Отворено общество”, 
гр. София 

42 2004 г. “Програма за рехабилитация на деца 
и юноши, преживели насилие” 

ноември 2003 – 
декември 2004 г. 

Работа в училища и детски градини с деца от 
рискови семейства. 

Фонд “Социално 
подпомагане” към 
МТСП 

43 “Превенция на трафика на хора от, 
към и през България” 

септември 2003 
– август 2004 г. 

Партньор на Фондация “Кеър Интернешънъл 
България”. 

Община Виена 

44 “Да бъдем приятели” август 2003 – 
февруари 2004 г. 

Обмен на опит за превенция на насилието 
над жени и деца между младежи от 
“П.У.Л.С.” и “SOS – гореща телефонна линия” 
гр. Никшич, Черна гора. 

“Алавида”, 
Великобритания 

45 2003 г. “Програма за превенция на 
домашното насилие над деца в 
Община Самоков” 

ноември 2002 – 
октомври 2003 г. 

Пренасяне на опита на Фондация “П.У.Л.С” в 
организации, работещи по проблема в 
Община Самоков. 

Програма “Европейска 
инициатива за 
демокрация и 
човешки права” на 
Европейската комисия 

46 “Превенция на сексуалното насилие 
в училищата” 

ноември 2002 – 
октомври 2003 г. 

Психодраматични семинари за превенция на 
сексуалното насилие. 

Програма MATRA-KAP, 
Посолството на 
Холандия 
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47 Организационно развитие август 2002 – 
юли 2003 г. 

Организационно и клинично обучение на 
екипа и подобряване техническата база. 

Глобален фонд за 
жените, САЩ 

48 “Център за рехабилитация на жени, 
юноши и деца, жертви на насилие” 

септември 2000 
– август 2003 г. 

Взаимстване на модела на работа на 
Фондация “Асоциация Анимус”. 

Програма “Европейска 
инициатива за 
демокрация и 
човешки права” на 
Европейската комисия 

49 2002 г. “Превенция на сексуалното насилие 
сред подрастващите” 

януари – 
декември 2002 г. 

Психодраматични семинари в 6 училища в гр. 
Перник. 

Фондация “Мама 
Кеш” 

50 “Психосоциална интеграция на жени 
и деца, жертви на домашно насилие 
– част II” 

януари – 
декември 2002 г. 

Разширяване на рехабилитационните 
програми за работа с жени и деца, 
пострадали от насилие. 

Фондация “Отворено 
общество”, гр. София 

51 2001 г. “Психосоциална интеграция на жени 
и деца, жертви на домашно насилие” 

януари – 
декември 2001 г. 

Разширяване на рехабилитационните 
програми за работа с жени и деца, 
пострадали от насилие. 

Фондация “Отворено 
Общество”, гр. София 

52 “Програма за превенция на 
насилието в семейството” 

юли 2000 – юни 
2001 г. 

Психодраматични семинари на тема 
“Родители, деца – роли и взаимоотношения” 
и създаване на младежки клуб за превенция 
на насилието. 

Обединени Холандски 
Фондации 

53 “Заедно срещу насилието” април 2000 – 
март 2001 г. 

Изграждане на служби в помощ на жени, 
пострадали от насилие. 

Демократична 
комисия към 
посолството на САЩ 

54 1999 г. “Проект за подкрепа на жени, 
преживели насилие” 

април – юни 
1999 г. 

Откриването на службата в гр. Перник за 
помощ на жени, пострадали от насилие. 

Програма “Знание, 
успех, промяна”, 
финансиран от Черити 
Ноу Хау за България 

Членство и партньорство на Фондация “П.У.Л.С” 
Развивайки своята дейност, Фондация “П.У.Л.С” работи в тясно сътрудничество с много ключови организации както в рамките на 
страната, така и на международно ниво. 
В рамките на страната, Фондация “П.У.Л.С.” работи като: 

- регионален координатор на Национална Мрежа за Децата (НМД), за Югозападен регион, 
- съучредител на Сдружение “Алианс за защита от насилие, основано на пола”, 
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- и др. 
На международно ниво, Фондация “П.У.Л.С.” си сътрудничи с: 

- KOK – немска НПО мрежа и координационен офис, работеща срещу трафика на хора. KOK има за цел да промотира човешките 
права на хора, пострадали от трафик и/или насилие на национално и международно ниво, 

- Европейска платформа срещу трафика, финансирана от Европейската комисия, 
- Global Modern Slavery Directory е указател, основната идея на който е да предостави информация за НПО, занимаващи се с хора, 

пострадали от трафик, 
- и др. 

 
 

Признание  
На 30 октомври 2009 г., Фондация “П.У.Л.С.” получи международно 
признание с престижната Бременска Награда за МИР (Тhe Bremen 
Peace Award) на Фондация DIE SCHWELLE, Германия. 

Контакти 
Фондация “П.У.Л.С.” 
Адрес: ул. “Средец” № 2, гр. Перник 2300, България 
Телефон: +359 76 60 10 10 
Интернет страница: www.pulsfoundation.org 
e-mail: pulse.women@gmail.com 
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