
 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 
2021 
ФОНДАЦИЯ „АСОЦИАЦИЯ АНИМУС“  

                  

 

 

 

  



1 
 

СЪДЪРЖАНИЕ 

 
 
 
 

I. ВЪВЕДЕНИЕ……………………………………............................................ стр. 2 

II. ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2021 г. …………...……………………............................. стр. 4 

III. ДИРЕКТНА РАБОТА С ПОСТРАДАЛИ ОТ НАСИЛИЕ……………………  

IV. ПРЕВЕНЦИЯ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ.  ПОВИШАВАНЕ НА 

ОСВЕДОМЕНОСТТА НА ОБЩЕСТВОТО ЗА ПРОБЛЕМИТЕ НА 

ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ……………………………………………………………………. 

V. ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕ И ПРОМОЦИЯ НА ПСИХИЧНО 

ЗДРАВЕ……………………………………………………………………………………………….. 

VI. ПРЕВЕНЦИЯ НА ТРАФИК НА ХОРА И ПОДКЕПА ЗА БЕЖАНЦИ И 

МИГРАНТИ…………………………………………………………………………………………. 

стр. 7 

 

 

стр. 26 

 

стр. 35 

 

стр. 44 

VII. УЧЕБЕН ЦЕНТЪР....................……….........………………….………………. 

VIII. СТАТИСТИКА ЗА 2021г……………………………………………………………… 

стр. 52 

стр. 54 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Изминалата 2021 година утежни нашата социална, психотерапевтична и 

консултативна дейност с все по-тежки случаи на насилие над жени и деца. В българското 

общество станаха известни множество медийни публикации, показващи ескалация на 

насилието и увеличаване на жестокостта в ситуация на домашно насилие. Една от 

причините за това бе свързана с кризите в политиката и от там - в държавността, както и 

усещането за безнаказаност на извършителите на насилие. Едновременно с това, 

пандемията от COVID-19 продължи и въведеното извънредно положение доведе много 

хора не само до изолация, но и до нестабилно психическо състояние с висока 

тревожност, страх за живота, загуби на близки хора, отчаяние и др. 

      Това наложи работата ни да бъде организирана на гъвкав смесен режим – онлайн 

и присъствен. Нито една програма не прекъсна работата си, макар да имахме тежки 

ситуации, когато се разболяваха почти целите екипи на някоя от програмите. 

Забелязахме огромно увеличение на случаите на родителски конфликти и 

въвличане на децата на страната на единия родител. Смятаме, че това е сериозен 

проблем за бъдещото психично здраве на тези деца. 

Психичното здраве и развитието на емоционалната интелигентност на ученици от 

6 до 16 годишна възраст продължи да бъде приоритет за нашата органицазия. 

Продължихме работата с учителите по програмите за промоция на психичното 

здраве - “Приятелите на Зипи“, „Приятелите на Ябълка“ и „Клас от приятели“ и „Ключ“. 

Гордеем се, че успяхме да предложим и една нова програма – „Паспорт“, която 

има и дигитална версия, особено полезна при дистанционното обучение. Актуалните 

теми за децата – загуба и промяна, кое е справедливо, честно и правилно, как да се 

справят с трудни чуства и емоции като да бъдеш сам, изолиран или да се чустваш 

неразбран, са във фокуса на „Паспорт“. Бяха обучени 99 учители от 76 училища в цялата 

страна да научат децата как да се справят с предизвикателствата, пред които се изправят. 

Ето и още статистическа информация за 2021 година. Зад нея стоят историите и 

съдбите на тези, които ни потърсиха за помощ, защото имат доверие в нас. 

      Общо 4863 човека са ползвали програмите и услугите, предоставяни от ФАА, за 

2021 г. 

  

● Център за консултиране, психотерапия и психоанализа и „Зона заКрила” – 

1 659 потребители 

● Kризисен център за пострадали от насилие „Св. Петка” – 30 потребители 

● Комплекс за социални услуги за деца и семейства 
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● Център за обществена подкрепа – 300 потребители                  

● Звено „Майка и бебе“ – 42 потребители 

● Национална гореща линия за пострадали от насилие – 2289 консултации 

● Учебно изследователски център– 536 обучени специалисти, 3 уебинара, 4 

проведени изследвания и 1 конференция 

  

      Цифрите ясно показват увеличената социална, психотерапевтична,  

консултантска и обучителна дейност. 

Акцент през изминалата година беше адаптирането на всички наши  услуги към 

прилагането на новия Закон за социални услуги (ЗСУ). Активно работихме както с Отдел 

„Закрила на детето“, така и с други колеги, за да изградим и доуточним новите 

процедури и документация. 

Съвместната работа с държавните институции по проекта за Закона за изменение 

и допълнение на Закона за защита от домашно насилие също продължи в работна група. 

За съжаление, предложените изменения, които бяха изцяло в полза на потърпевшите, 

бяха отложени. Надяваме се, новото правителство да покаже по-голяма решителност 

както за приемане на поправките, така и за изпълнение на закона. 

Благодарим на всички колеги, приятели, партньори и спомоществователи. На 

Столична община - за своевременните грижи за нашето здраве и това на нашите 

потребители. Благодарим на всички, които са ни помагали и продължават да ни помагат. 

Специално благодарим на нашите доброволци и на нашия чудесен екип, който 

умее да работи отлично дори и в тежки и кризисни моменти. 

 
 

 

 

             Надежда Стойчева                                                              Мария Чомарова 
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ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2021 г. 
 

ДИРЕКТНА РАБОТА  С ПОСТРАДАЛИ ОТ НАСИЛИЕ 

 

1. Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Център за обществена 

подкрепа (1 декември 2017 г. - 30 ноември 2022 г.), социална услуга на Столична 

община, предоставена за управление с конкурс като държавно делегирана 

дейност; 

2. Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Звено „Майка и бебе” (1 

декември 2017 г. -  30 ноември 2022 г.), социална услуга на Столична община, 

предоставена за управление с конкурс като държавно делегирана дейност; 

3. Kризисен център за пострадали от насилие "Св. Петка" (1 март 2018 г. – 1-ви март 

2022 г.), социална услуга на Столична община, предоставена за управление с 

конкурс като държавно делегирана дейност; 

4. Детски център за застъпничество и подкрепа “Зона ЗаКрила” (1 януари 2021 г. – 

31 декември 2021 г.), финансиран от УНИЦЕФ България;  

5. Център за подкрепа на жертви на домашно насилие в България (1 март 2019  г. 

– 28 февруари 2022 г., удължен до 30 юни 2022 г.), финансиран от фондация 

“Медикор”, Лихтенщайн;   

6. Гореща телефонна линия за пострадали от домашно насилие (16.04.2020г. – 

16.04.2021г., 27.05.2021г. – 27.05.2022г.), финансиран от Министерство на 

правосъдието; 

7. Помощ за директна работа с жени бежанки - самотни майки (1 януари 2020 г. – 

1 септември 2020 г.; 1 октомври 2020 г. – 31 декември 2021), финансиран от 

УНИЦЕФ България 

8. Зонта казва „Не!” (1 ноември 2020 г. – 31 март 2021 г.), финансиран от Зонта Клуб 

София 

9. Safe Bubble  (1 юни 2021г. – 31 май 2022 г.) ,финансиран от Посолство на Франция  
10. Програма за овластяване на жени, пострадали от домашно насилие, трафик на 

хора и други форми на насилие, основано на пола (1 май 2021 г. – 30 април 2022 
г.), финансиран от посолство на Кралство Нидерландия в България  

11. „Помогнете на мама да останем заедно“ (1 януари 2021г. – 31 август 2021г.), 
финансиран от Фондация Работилница за граждански инициативи, Програма 
ИРИС – Да запазим семейството 
 

ПРЕВЕНЦИЯ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ. ПОВИШАВАНЕ НА ОСВЕДОМЕНОСТТА НА 

ОБЩЕСТВОТО ЗА ПРОБЛЕМИТЕ НА ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ 
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12. Институционална подкрепа от фондация „ОАК” в борбата срещу насилие над 

жени (OAK Core Grant) (1 септември 2019 г. – 31 август 2022 г.), финансиран от 

фондация „ОАК” 

13. Активни срещу насилието над жени (1 ноември 2019 г. – 1 ноември 2022 г.), 

съфинансиран от фонд „Активни граждани” по финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство 

14. BODROZI - Реакция при случаи на домашно насилие на деца на национално 

ниво (1 октомври 2019 г. – 30 септември 2021 г.), съфинансиран от програма 

„Права, равенство и гражданство” на Европейски комисия 

15. Ефективна правна защита на жертвите на домашно насилие в България (1 август 

2021 г. – 31 юли 2022 г.), финансиран от посолство на Кралство Нидерландия в 

България 

16. Защита правата на човека (9 юли 2021г. - 8 април 2024 г.), финансиран от фонд 

„Активни граждани“ 

ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕ И ПРОМОЦИЯ НА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ 

 

17. „Ключ към училище без страх” (1 май 2016 г. – 28 февруари 2022 г.), финансиран 

от фондация “ОАК”; 

18. „Да бъдеш баща” (1 ноември 2017 г. – 28 февруари 2021 г.), финансиран от 

фондация „ОАК” 

19. Кампания за застъпничество (1 септември 2019 г. – 31 март 2021 г.), финансиран 

от фондация „ОАК” 

20. WeToo - За психичното здраве: Овластяване на работещите на първа линия и 

преживелите сексуално насилие и насилие, основано на пола (1 ноември 2020 

г. – 31 октомври 2022 г.), съфинансиран от програма “Права, равенство и 

гражданство” на Европейска комисия 

21. "Паспорт" за социални умения и емоционална интелигентност (януари 2021 – 

януари 2022), финансиран от фондация „Америка за България” 

 

ПРЕВЕНЦИЯ НА ТРАФИК НА ХОРА И ПОДКЕПА ЗА БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ 

 

22. TOLERANT - Международна мрежа за заетост и интеграция на жени, жертви на 

трафик (2 януари 2019 г. – 31 март 2021 г.), съфинансиран от програма „Убежище, 

миграция и интеграция” на Европейска комисия 

23. WIN – Интеграция на жени, жертви на трафик (14 октомври 2019 г. – 14 октомври 

2021 г.), съфинансиран от програма „Убежище, миграция и интеграция” на 

Европейска комисия 



6 
 

24. ACTIVATE - Подобряване на идентификацията на жертви, превенцията на 

трафика на хора и механизмите за подкрепа (1 октомври 2020 г. – 30 септември 

2022 г.), съфинансиран от програма „Убежище, миграция и интеграция” на 

Европейска комисия 

УЧЕБЕН ЦЕНТЪР 

 

25. Действие срещу насилието, основано на пола, засягащо жени и деца бежанци 

и мигранти в България (1 октомври 2020 г. – 31 декември 2021 г.), финансиран от 

УНИЦЕФ България 

26. Дейности на учебния център към фондация „Асоциация Анимус“ (1 януари 2021 

г. – 31 декември 2021 г.) 
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Комплекс за социални услуги за деца и семейства  
Център за обществена подкрепа 

               1 декември 2017 г. -  30 ноември 2022 г. 

Социална услуга на Столична община, предоставена за управление с конкурс 

като държавно делегирана дейност 

 

 

През 2021 година в Центъра за обществена подкрепа  са предоставени услуги на 

300 потребители по 204 случая. 121 от потребителите на услуги са деца. 179 са 

възрастни. 

През годината фондация “Асоциация Анимус” (ФАА), в ролята си на доставчик на 

услугите в КСУДС, провеждаше системни дейности, насочени към поддържане на високи 

професионални стандарти при предоставяне на услугите от екипа от специалисти в 

КСУДС.  

Работата на Център за обществена подкрепа (ЦОП) изцяло се реорганизирана 

след въвеждане на пандемичната обстановка. Спазваха се всички противоепидемични 

мерки. Като грижа към екипа може да се отчетат проведените 98 клинични екипни 

сбирки, на които бяха обсъдени над 700 случая /някои от по тежките случаи се 

обсъждаха повече от един път/. Ежеседмично се провеждаха групови супервизии на 

екипа, а при необходимост - и индивидуални. За 2021 година са проведени 81 групови 

супервизии. 

През 2021 г. се провеждаха и административно-организационни екипни сбирки, 

целта на които е споделяне на информация сред екипа, отнасяща се до важни 

процедури и правила на работа, информиране за съществуващи услуги и постигнати 

партньорски отношения с различни организации и служби, както и разпределяне на 

задачи и дейности сред членовете на екипа, свързани с  организацията и дейността на 

ЦОП. В рамките на годината бяха проведени 12 сбирки. 

Усилията на екипа на Комплекса продължават да са насочени към развиване на 
уменията и капацитета за родителстване на родните семейства. Зад всички цифри стоят 
десетки хиляди часове в търсене на решения в най-добрия интерес на децата. И въпреки 
че тази работа остава невидима за обществото ни, ние призоваваме родителите да 
търсят работещите на терен, които най-добре познават действителността, базирайки се 
на своя опит, практика и професионализъм. 

И тази година премина както под знака на пандемията и предизвикателствата, 
свързани с нея, по предоставянето на социалните услуги, така и с предизвикателството 
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по преформулиране на социалните услуги съгласно новоприетия Закон за социалните 
услуги и правилника за неговото приложение. 

 
Работихме по всички разписани в ЦОП програми, като при голяма част от случаите 

постигнахме добри резултати. 
 
И през тази година темата за родителските конфликти и случаите на родителски 

конфликти бяха предизвикателство за екипа на ЦОП. През годината по темата се 
извърши и тематична проверка от Държавната агенция за закрила на детето. Като 
професионалисти, които са обучени и от дълги години работят по темата, предоставихме 
нашето професионално мнение. А то е, че, за да има конструктивно мислене за 
интересите на децата, е важно да има добре обучен екип от специалисти във всяка една 
институция, които, без да бъдат обвинителни, единствено през професионалното си 
разбиране и роля, да връщат фокуса на родителите върху нуждите и потребностите на 
децата. Важно е и да има разграничение и коректност спрямо отделните случаи. Самият 
Закон за закрила на детето казва, че би следвало да се прави разграничение между 
случаи на родителски конфликти и на домашно насилие. Важно е различните 
специалисти да имат механизъм, чрез който да си взаимодействат при родителски 
конфликти. Необходимо е да се изработи методология за работа по случаи на 
родителски конфликти, както и голяма подкрепа за всички, работещи в системата, под 
формата на регулярни обучения и супервизии, за да бъде предотвратен синдромът на 
професионалното прегаряне при професионалистите. 
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                Комплекс за социални услуги за деца и семейства 

           Звено „Майка и бебе” 

                    1 декември 2017 г. -  30 ноември 2022 г. 

 Социална услуга на Столична община, предоставена за управление с 

конкурс като държавно делегирана дейност 

 

През 2021 г., от услугата са се възползвали 17 жени /в т.ч.5 непълнолетни/ и 25 

деца.        

За отчетния период подкрепата на всяка бременна или майка беше насочена към 

повишаване на социалните умения с цел подобряване на цялостното им 

функциониране; към развиване на привързаност между майката и детето и насърчаване 

на отглеждането му в семейна среда; към развиване на автономно полагане на грижи за 

бебето или децата и утвърждаване на увереност в ролята им на родител.  

Прави впечатление, че от 17 преминали през годината в социалната услуга, майки 

и бременни, 13 са приети в кризисна ситуация, което налагаше интензивни кризисни 

интервенции. 

Извършена беше огромна социална работа под формата на консултативна 

помощ,  семейна медиация, връзки с институции и пр.  

В резултат на тази работа бяха прекратени настаняванията  на  12 майки и 17 деца. 

Те са успешно реинтнегрирани в общността и отговорно полагат грижи за своите деца.  

На 5 деца бяха направени регистрации в интегрираната система на детските 

заведения,  бяха приети и посещават детско заведение.  

За нуждите на всички клиенти и децата им беше осъществено социално 

застъпничество. Освен указаната подкрепа за избор на личен лекар, съдействие и 

придружаване при медицински прегледи на здравно осигурени и неосигурени лица, 

съдействие и придружаване за издаване на лични документи и банкови сметки и др. е 

необходимо да се отбележат постигнатите резултати от водените успешно дела за седем 

от клиентите. 

В отчетната година продължи предизвикателството при  работата с четири майки 

бежанци и техните осем деца. Тези майки бяха от държави без договорни отношения с 

България, нямаха никакви доходи и бяха изцяло на бюджета на ЗМБ. Работата със 

самотни майки бежанци и/или мигранти коства много усилия на екипа. Изисква се много 

професионализъм, много социално-педагогически, психологически и правни дейности. 

Голямо предизвикателство е и комуникацията поради езиковите бариери, особено 

относно начините на грижа за дете, подпомагане на социализирането им в българското 

общество и включването им на трудовия пазар. За целта три от майките бяха включени 
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в обучение по български език, с което да се улесни комуникацията, адаптирането и по-

нататъшната им успешна реализация. 

Отчита се положителен ефект от провеждането на регулярни групови супервизии, 

в които се дава пространство за дебрифинг, обратна връзка и оценка на всеки социален 

работник. През отчетния период се наблюдава, че грижата за екипа забавя симптомите 

на професионално прегаряне и текучеството на екипа. 
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Кризисен център за пострадали от насилие „Св. Петка” 

1 март 2018 г. – 1 март 2022 г. 

Социална услуга на Столична община, предоставена за управление с конкурс 

като държавно делегирана дейност 

 

Кризсен център „Света Петка“ е единственото място на територията на Столична 
община за настаняване на пострадали от домашно насилие жени и техните деца. 
Услугата се ползва от пострадалите от домашно насилие не само в София и София-
област, но и от цялата страна. Непрекъснатият денонощен режим на кризисния център 
дава възможност за незабавна подкрепа, която в отделни случаи е животоспасяваща. 

Една тенденция, която се запазва трайно и през изтеклата година, е  увеличаване 
на броя на комплицираните социално случаи. Голяма част от обърналите се за помощ 
към Кризисния център жени не разполагат с подкрепяща среда и изградени умения за 
ползване на социална мрежа за подкрепа. 

Практиката ни в работата с пострадали от домашно насилие показва, че в 
актуалната ситуацията към Кризисния център се обръщат предимно жени в 
изключително тежко емоционално състояние и социално икономическа ситуация.  

От друга страна, ситуацията, свързана с COVID-19, несъмнено също оказа 
въздействие върху жените - от увеличаването на домашното насилие и отговорностите 
за домашни грижи до загубата на работни места. По време на пандемията жените 
понасят основната тежест от домашните задължения в семейството. Затварянето на 
училищата допълнително утежнява ситуацията и повишава нивата на стрес. В кризисната 
ситуация се прибавят и стреса, изолацията, употребата на алкохола и/или наркотици, 
безработица и финансови затруднения, които са допълнителни рискови фактори за  
домашното насилие над деца и жени.  

Особено трудно е за майки с деца, които са под 12 години, нямат близка 
подкрепяща среда и не разполагат със собствено жилище. При очерталата се 
епидемиологична ситуация, която има непредвидим характер и 
противоепидемиологичните мерки, които се предприемат, те не могат да оставят децата 
си сами вкъщи, а това ги възпрепятства да започнат работа и да добият финансова 
независимост, посредством която да се отделят и да намерят жилище под наем. От друга 
страна, работейки, не могат да оставят децата сами вкъщи. 

Друго предизвикателство в нашата работа е въпросът за малтретирането на 
възрастните хора, тема, която хората продължават да пренебрегват и все още са склонни 
по-скоро да омаловажават и премълчават. Засилва се тенденцията жертвите да са 
безпомощни и зависими, защото насилници са техните собствени деца или внуци. 
Много е трудно да се преодолее връзката родител-дете и често тормозът е системен, 
защото родителят всячески оправдава постъпките и жестокостта на своето дете. 
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Особено важна в описаната ситуация бе бързата, своевременна и професионална 
намеса, както и психологическата работа по справяне с кризата. От голямо значение за 
успешния изход и цялосното разрешаване на случаите както при жените, така и при 
децата и техните майки, пострадали от насилие в такъв момент, бе някой да се погрижи 
за постарадалите, да ги изслуша, да им повярва, да облекчи страданието и да предложи 
конкретни стъпки за справяне.  

Организацията на работата в центъра спомогна по ефективен начин за излизането 
от състояние на криза, възстановяването и реинтеграцията на обърналите се към 
центъра жени и техните деца, пострадали от насилие. В голяма степен фокусът на работа 
бе върху справянето и възстановяването, посредством предоставяне на психологична 
помощ, психосоциална работа, юридическа подкрепа и предприемане на мерки за 
закрила по Закона за защита от домашно насилие. 

Предоставянето на този тип услуга в съчетание с мултидисциплинарния подход 
към проблема бе от голямо значение за гарантиране на правната защита на клиентите и 
осъществяване на техните човешки права. 
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Детски център за застъпничество и подкрепа “Зона ЗаКрила” 

        1 януари 2021 г. – 31 декември 2021 г. 

     С финансовата подкрепа на УНИЦЕФ България 

 

 

Проектът се развива с подкрепата на УНИЦЕФ на територията на Столична 

община. 

„Зона заКрила“  предоставя услуги на деца, преживели насилие и техните 
семейства, като въвежда специализиран интегриран подход и услуги, обединяващи 
добри юридически, медицински, психологически и социални практики с приятелски към 
детето процедури и среда. 

Интегрираният подход към децата във висок риск предполага: 
❖ Дружелюбно правосъдие 
❖ Закрила 
❖ Възстановяване 

Центърът осигурява непрекъсната подкрепа и застъпничество за децата, жертви на 
насилие, и техните семейства по време на целия процес на работа по случай - от момента 
на получаване на сигнала за насилие и започване на разследването до приключване на 
процеса по възстановяване.  

„Зона заКрила“ работи с деца, пострадали от всички форми на насилие, и техните 
семейства, като обхваща деца, жертви на насилие, което е извършено в миналото, така 
и случаи на актуално насилие. 

Основна цел - сигурност, безпристрастност, подходи и практики, в които най-добрия 
интерес на детето е във фокуса на всяка предприета интервенция. 
 

Направления на работа – закрила, достъп до правосъдие и психично здраве. 
Програмите са насочени към предоставяне на: 
❖  Кризисна интервенция 
❖  Застъпническа подкрепа 
❖  Съдействие при осигуряване на медицински консултации 
❖  Психологическо консултиране и терапия 
❖  Правно консултиране и придружаване 
❖  Подготовка за явяване на дете в съда и провеждане на разпит и изслушване в 

специализирано помещение за  щадящо изслушване „Синя стая“ 
❖ Превенция 

 
Основни партньори – О“ЗД“, полиция, прокуратура, съд. 
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Ползите за децата 

❖ Децата и семействата оптимално се облагодетелстват от добрата 
координация.  

❖ Нито една институция не може да види самостоятелно цялата картина на 
живота на пострадалото дете.  

❖ Интегрираният подход, основан на сътрудничество в оказване на помощ, 
води до избягване на прекомерното вмешателство. 

❖ Детето се довежда на едно място, където всички специалисти работят заедно  
в екип, всеки в своята област и роля в интерес на детето.  
 

Голямо предизвикателство за работата на екипа от специалисти и през изтеклата 
2021 година бе увеличаване броя на социално комплицирани случаи, на случаи, 
свързани със сексуално насилие, в частност инцест, както и случаи на насилие до степен 
опасна за живота. Една от основните задачи на екипа през изминалата година бе 
поддържането на достъпност и участие на други служби в работата по случаи, с цел да 
се осигури  възможност за избор и непрекъснатост на грижа за пострадалите.  

Постигнати резултати 
 
През изминалата година отчитаме устойчива тенденция на увеличаване на броя 

на новопостъпилите случаи в Детски център за застъпничество и подкрепа „Зона 
заКрила“, което е свързано с ефективното използване на капацитета на услугата и 
нейното популяризиране. 

Експертизата и професионализацията на екипа са гарант за качеството на 
работата. 
 
❖ През 2021 г. екипът на  „Зона заКрила” работи по 183 случая. 
❖ 79 деца и 104 родители бяха обхванати в психологическо консултиране и терапия. 
❖ Правна помощ бе предоставена на  91 деца и родители. 
❖ Екипа на Зона заКрила - София  извърши щадящо изслушване и осъществи достъп 

до щадящи правни процедури на 3 деца.   
❖ За 2021 г. екипът на „Зона заКрила“  участва в 57 работни срещи с институции във 

връзка с работата по случаи.  
❖ За изминалата година взехме участие в 16 срещи по Координационен механизъм 

при насилие, съобразно чл.36 Г от Закона за закрила на детето 
❖ През изтеклата година бяха проведени 2 надграждащи обучения за екипа на Зона 

ЗаКрила  
 

Обратните връзки от клиентите сочат ефективното използване на капацитета на 

услугата. 

Основните критерии за качество са удовлетвореността и реалната промяна в 

житейската им  ситуация към по-добро, която се е случила благодарение на 

предоставената подкрепата и  усилията, които са положили.  
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Основно вътрешно организационно предизвикателство за работата на екипа на 

ЗзК представляваше функционирането в условията на COVID-19 и високия брой 

боледуващи колеги. Въпреки занижения човешки ресурс, екипът по успешен начин 

съумяваше да реорганизира предоставянето на социалните услуги така че да се  

гарантира работа на Детския център при пълен капацитет, без това да повлиява на 

развитието на случаите. За това спомагаше гъвкавото организиране на работните 

дейности по начин, гарантиращ достъпа на всеки потребител до качествени социални 

услуги, съобразно индивидуалните им потребности.  
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Център за подкрепа на жертви на домашно насилие в България 

1 март 2019 – 28 февруари 2022 г. 

                              С финансовата подкрепа на фондация „Медикор”, Лихтенщайн 

 

 

Фондация „Медикор” е дългогодишен наш партньор в предоставянето на психо-

социална помощ на пострадали от домашно насилие. Настоящият проект е 

продължение на предишен проект, финансиран от фондация „Медикор”, и е с 

продължителност 3 години. Поради множеството комплицирани случаи, по които 

работи екипът на Центъра през последната година, периодът на проекта беше удължен 

до края на месец юни 2022 г.  

Целта на проекта е да осигури възможности за деца, юноши и жени, жертви на 

домашно насилие в България, да се възстановят от последиците на преживяното 

насилие и да придобият умения за самостоятелен живот, свободен от насилие. Целевите 

групи на проекта са жени, юноши и деца, жертви на домашно насилие, двойки в 

ситуация на домашно насилие и/или усложнена раздяла, роднини и членове на 

разширени семействата на преживелите домашно насилие, както и екипът 

професионалисти на ФАА, които осигуряват пряка подкрепа за жертвите и 

професионалната общност. 

През 2021 г. Центърът е предоставил подкрепа на 211 жертви на домашно 

насилие. 128 жени и деца са консултирани в рамките на проекта, а 35 от тях са били 

настанени в кризисен център. В програмата за овластяване са взели участие 55 жени, а 

25 семейства и близки на пострадали са получили семейно консултиране. В рамките на 

годината 36 клиенти са получили педагогическа подкрепа, докато 102 клиенти са се 

възползвали от индивидуално застъпничество, касаещо техни права, достъп до 

социални услуги и др. Проведени са 10 мултидисциплинарни срещи по случаи на 

домашно насилие.  

И през 2021 г. COVID-19 не спря работата на Центъра в подкрепа на пострадали от 

насилие. Екипът продължи да предлага и онлайн консултиране на пострадалите, с цел 

да се запази здравето както на потребителите, така и на служители. По време на 

продължилата извънредна епидемиологична обстановка пряката работа с жертви на 

насилие продължи усилено, но различно - главно чрез онлайн чрез скайп, вайбър, 

телефон и други методи за комуникация от разстояние.  
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Поддържане на национална телефонна линия за пострадали от домашно 

насилие 
 02/ 981 76 86; 0800 18 676 

 
По договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-

100/16.04.2020г., сключен с Министерство на правосъдието 
Време на изпълнение на договора: 16.04.2020г. – 16.04.2021г. 

 
По договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-

150/27.05.2021г., сключен с Министерство на правосъдието 
Време на изпълнение на договора: 27.05.2021г. – 27.05.2022г. 

  

Услугата „Поддържане на национална телефонна линия за пострадали от 
домашно насилие – 02 981 76 86; 0800 18 676” има следните цели:  

- поддържане на денонощен режим на работа на линията, включително в почивни 
и празнични дни; 

- консултиране и подкрепа на пострадали от насилие; 
- осигуряване на специализирано юридическо дежурство веднъж седмично; 
- насочване към служби и социални услуги в цялата страна, които да съдействат на 

пострадалите. 
 

Целевите групи, към които е насочен проектът, са:  
- пострадали от насилие жени, мъже и деца, както и техните близки; 
- консултанти на Националната телефонна линия за пострадали от домашно 

насилие. 
 

Основните дейности по проекта бяха: 

● 24-часово функциониране на Национална телефонна линия за пострадали от 
домашно насилие 02/ 981 76 86/0800 18 676; 

● провеждане на консултации по имейл; 
● стартиране на виртуален чатбот, който да консултира в реално време по най-

често задаваните на линията въпроси. 
 

Постигнати резултати за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.: 

● Проведени са общо 2289 телефонни консултации на хора, преживели насилие. 
● Проведени са 146 телефонни консултации с юрист във връзка с правата на 

пострадалите съгласно ЗЗДН. 
● Проведени са 113 консултации по имейл с пострадали от насилие.  
● Проведoха се две кампании за набиране на нови консултанти и две 5-дневни 

интензивни обучения в периодите 15.03. – 19.03.2021г. и 27.09. – 01.10.2021г. за 
въвеждане в работата на новите членове на екипа. 

● В отчетния период са провеждани редовни супервизии в групов формат и екипни 
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срещи с цел организиране на работния процес, както и годишен семинар за 
оценка на работата и планиране на дейностите за следващата година и два 
дебрифинг-семинар на теми „Деца, свидетели на домашно насилие” и 
„Консултиране на пострадали от насилие в напреднала и старческа възраст“.  

● Актуализиране на „Карта на услугите за пострадали от домашно насилие”. 
 

Година след въвеждането на строги противоепидемични мерки в страната срещу 

разпространението на COVID-19, на Националната гореща телефонна линия за 

пострадали от насилие се забеляза известно понижаване на броя обаждания: между 200 

и 250 за месеците януари, юли, ноември и декември, като през останалите месеци от 

годината разговорите са средно между 150 и 200 на брой. Макар и не толкова 

интензивно, колкото в периодите на локдаун през 2020 г., през 2021 г., продължават и 

консултациите по имейл (113), като търсенето на помощ чрез електронна поща в много 

случаи се оказа единствена възможност за пострадалите. По време на отчетния период 

са подадени и 2 сигнала до А”СП”, Д”СП”, и/или АКСУ за хора, преживели насилие. Също 

през 2021г., с подкрепата на Посолството на Франция в България, започна изграждането 

на услугата „Анимус чатбот“ – виртуален чатбот, който е обучен да отговаря на най-често 

задаваните въпроси, свързани с преживявания на насилие. 

В сравнение с 2020 г., когато на линията са били регистрирани общо 2403 

обаждания, през 2021 г. има лек спад в общия брой проведени разговори (2289), както 

и на обажданията, свързани с преживяно домашно насилие – през 2020г. те са били 

1632, а през 2021 г. – 1587. За сметка на това е отчетен лек ръст в процентното 

съотношение на консултациите за домашно насилие – 67,9% от всички обаждания през 

2020 г. в сравнение с 69,3% от всички обаждания през 2021 г. 

Въпреки прекъсването между сроковете на двата договора, сключени с 

Министерство на правосъдието, линията не преустанови своето функциониране, като се 

наложи намаляване на режима на работа от 24 часа на 12 часа за срок от шест седмици 

през м. април и м. май 2021г. Продължилото при описаните обстоятелства поддържане 

на услугата се дължи както на съдействието от страна на нейните партньори, така и на 

ангажираността на екипа от доброволни консултанти към това да оказват подкрепа на 

пострадалите от насилие. 

На 01.10.2021г. линията навърши 24 години от своето създаване. До момента 

нейните консултанти са провели над 43 000 разговора с пострадали и техни близки, 

търсещи помощ и подкрепа. 
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           Помощ за директна работа с жени бежанки - самотни майки  

                        1 октомври 2020 г. – 31 декември 2021 г. 

               С финансовата подкрепа на УНИЦЕФ България 

 

Цел на проекта: 

1. Директна подкрепа, изразяваща се в настаняване на жени бежанци и мигранти и 

техните деца в Кризисен център „Света Петка“ и Звено „Майка и бебе“ 

2. Работата по трудни случаи на майки бежанци и техните деца понякога може да бъде 

предизвикателство за екипа. Ето защо проектът включва подпомагане на 

просфесионалистите на КЦ и ЗМБ да работят по трудни случаи по най-ефективния 

начин. Предвидена е методологична подкрепа, семинари за дебрифинг и супервизии, 

които са начинът да се гарантира, че екипът може да работи ефективно и да подпомага 

клиентите, идващи в услугите 

3. Проектът реагира и на глобалната ситуация на пандемия COVID-19, която засяга пряко 

и двете услуги. Гарантирането, че и клиентите, и членовете на екипа са здрави, е един 

от най-важните елементи за осируряване на подкрепа. Предвидено е хигиенизиране 

на пространствата и предметите. 

 

Изпълнение на заложените цели: 

Предоставени са медиации, адвокатски услуги, намиране на работа, наемане, 
включване  в социалния и културен живот, според предвидените в графика дейности. 

Подкрепени са настанените бежанци/мигранти и децата им от Афганистан, Ирак, 
Гана, Албания, Мароко и Ирак. Осъществена е обучителна подкрепа за настанените 
майки и децата им, както и жени жертви на насилие и децата им според разписаните 
дейности по график. Осъществени са игри, подкрепящи развитието на децата и майките 
им. Приложени са обучителни програми, осъществен е превод на техните майчини 
езици два пъти седмично.  

За екипа са проведени методическа подкрепа, семинари, супервизии, 

дебрифинг. Осигурена е безопасност, хигиенизация и дезинфекция във връзка с 

пандемията. По време на панденимия не се е допуснало нито един клиент да 

преболедува COVID-19. Изготвени са, разпечатани и разпространени брошури и плакати 

за социалните услуги Кризесен център и Звено „Майка и бебе“. Същите са преведени на 

арабски и фaрси. 
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Зонта казва „Не!“ 

1 ноември 2020 г. – 31 март 2021 г. 

С финансовата подкрепа на Зонта Клуб София 

 

 

Проектът „Зонта казва „Не!“ включва 6 мини проекта, които подпомогнаха 

дейността на спешните услуги на фондацията и приключиха в началото на 2021 г.  

1. Проект „Сияйна и здрава усмивка“, „Бели зъбки като 

гъбки“ – осигуряване на дентални прегледи и лечение на 

жените и децата, ползващи услугите на фондацията. 

Проектът е реализиран от д-р Софиен Риахи и д-р 

Димитър Ангелов; 

2. Проект „Зонта бебе“ – доставка на памперси, сухо мляко, 

пюрета и др. за бебетата и децата, настанени в звено 

„Mайка и бебе“;   

3. Проект „Зонта Нов Дом“ – доставка на мебели за 

кризисен център „Света Петка“ и КСУДС; 

4. Проект „Усмивка Не сълза“ – конкурс за детска рисунка 

за децата ползващи услугите на фондацията; 

5. Дарение на дрехи, обувки и принадлежности на жените 

и децата, настанени в звено „Майка и 

бебе“ и кризисен център „Св. Петка“.  

-  
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Safe Bubble   

1 юни 2021г. – 31 май 2022 г. 

С финансовата подкрепа на Посолство на Франция 

 

Проектът успя да постигне целите си за осигуряване на по-добър достъп до 

подкрепа за жертвите на домашно насилие и насилие, основано на пола, както и за 

разширяване и изграждане на капацитета на Националната гореща линия чрез 

въвеждане на нова услуга за жертви на домашно насилие и насилие, основано на пола. 

Въпреки по-краткия срок от 8 месеца вместо планираните 12 и след като 

Министерството на правосъдието се се забави да обяви конкурс за финансиране на 

Националната гореща телефонна линия за лица, преживели насилие, всички 

специфични цели и дейности на проекта бяха изпълнени. 

Съзаване на чатбот услугата  

За разработването на тази услуга бяха разгледани четири възможни варианта, 

като бяха проведени работни срещи със съответните им представители. Техните 

предложения бяха обсъдени на две екипни срещи и след като преценихме плюсовете и 

минусите на всяко от тях, избрахме предложението, направено от UMNI.BG. Основното 

притеснение, изразено от нашия екип от доброволци, беше възможността за много 

случаи, в които консултацията в онлайн чата ще бъде прекъсвана от входящо телефонно 

обаждане, което може да продължи до един час. Ето защо като първа стъпка беше взето 

решение да се комбинира услугата чатбот с вече съществуващата Програма за 

кореспонденция. 

През 2021 г. кореспондетската програма проведе 113 консултации с 46 човека.  

При стартирането си чатбот услугата предложи отговори на 29 от най-често 

задаваните въпроси:  

1. Какво е домашно насилие? 

2. Той обеща да не се докосва повече. Ще се промени ли? 

3. Какво мога да направя, за да спре? 

4. Какво е най-добгро за децата, когато има насилие между родителите?  

5. Ще се справя ли сам/а след раздялата?   

6. Към кого мога да се обърна за помощ и закрила? 

7. Какъв вид помощ и закрила мога да получа?  

8. Как мога да получа ограничителна заповед?  

9. Как мога да получа медицинска свидетелство? 
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10. Как мйога да докажа пред институциите, че е имало насилие?  

11. Мога ли временно да бъда настанен/а някъде? 

12. Какво е кризисен център?  

13. Къде мога да намеря кризисен център?  

14. Как да защита детето си, когато то е жертва на насилие?  

15. Как да защита детето си, когато то е свидетел на насилие? 

16. Ще ми бъдат ли отнети децата, ако потърся помощ? 

17. Ще получи ли партньорът ми попечителство над децата ни?  

18. Какво да правя, ако партньорът ми заплашва да ми отнеме децата?   

19. Не искам да травматизирам децата си и да се налага да живеят с единия си родител, 

какво да правя?  

20. Какво да направя, ако започне да ме удря?  

21. Какво да направя, ако се чувствам заплашен/а?  

22. Къде мога да отида, за да се защита?  

23. Жертва съм на сексуално насилие, къде да потърся помощ?  

24. Как мога да докажа, че съм жертва на сексуално насилие?  

25. Какво е трафик на хора?  

26. Как да разпозная предупредителните знаци, когато пътувам зад граница?  

27. Къде да потърся помощ, ако подозорам случай на трафик на хора? 

28. В капан съм. Къде да потърся помощ?  

29. Трудова експлоатация – за какво да внимаваме?  

Обобщение на резултата от проекта 

Разработихме уеб базирана чатбот услуга, свързана с програма за 

кореспонденция, управлявана от консултантите на Националната гореща линия за 

пострадали от насилие, като алтернатива за жертвите да търсят помощ. Това е 

иновативна услуга по проблемите на домашното насилие. Подобен чатбот позволява на 

жертвите да потърсят и получат поверителна помощ от консултантите, дори когато 

хората се намират на едно и също място с насилника си или в случай че не могат да 

напуснат дома си. Чатът предоставя информация и при необходимост насочва към 

кореспондентска програма - подобно на функциите на горещата линия. Хората, които са 

получили подкрепа и информация, са се увеличили с 8%, което показва подобрен достъп 

на жертвите на домашно насилие до услуги за подкрепа по време на пандемията от 

COVID-19. 
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Програма за овластяване на жени, пострадали от домашно насилие, 

трафик на хора и други форми на насилие, основано на пола  

1 май 2021 г. – 30 април 2022 г.  

С финансовата подкрепа на Посолство на Кралство Нидерландия в България  

 

 

В рамките на проeкта през 2021 г. беше разработен работният вариант за 

интерактивна игрова техника с карти, която има за цел овластяване на пострадали от 

домашно насилие, наречена „Учител за един ден”. Социалните работници на ФАА 

започнаха да предоставят индивидуални сесиии за воалстяване на общо осем клиенти 

на кризисен център „Св. Петка” и звено „Майка и бебе”. Сесиите подпомагат изговянето 

на финалния вариант на игровата техника, като показват релевантните теми, от които 

настанените жени се интересуват и които да бъдат включени в играта.  
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„Помогнете на мама да останем заедно“ 

1 януари 2021г. – 31 август 2021г. 

С финансовата подкрепа на фондация “Работилница за граждански инициативи”, 

Програма ИРИС – Да запазим семейството 

 

Цел на проекта: 

Да не допуснем нито едно дете да бъде изведено извън семейството си поради 
пандемичната обстановка. Да запазим 15 семейства заедно. Да осигурим материален, 
емоционален комфорт и интелектуално развитие на децата в тяхната биологична 
семейна среда. 

Дейности за постигане целите на проекта: 

1. Осигуряване на хуманитарна помощ: млека, пюрета, памперси, консумативи; 
заплащане на такси за детски заведения; начален наем за квартира; заплащане на  
оборудване от първа необходимост на квартира при напускане на ЗМБ.  

2. Здравни грижи за майките и децата - прегледи, лекарства, здравни осигуровки при 
нужда;     
3. Средства за превенция от СOVID-19: маски, шлемове, ръкавици, дезинфектанти; 
4. Социален патронаж от социален работник и медицинско лице за мобилна работа; 
5. Средства за координатор на проекта: контрол, отчет и популяризиране; 
 

Постигнати  резултати от извършените дейности: 
1. Не допуснахме да има заболели майки и деца от COVID-19. 
2. Запазихме 15 семейства заедно и няма дете, отглеждано в ЗМБ, да е стигнало до 

извеждане от биологичната си среда.  
3. Можем със сигурност да отчетем цялостно, трайно и сигурно повишаване на 

родителския капацитет на родителите в тези 15 семейства. 
4. Чрез методите на психо-социалната работа, на социално-педагогическата подкрепа, 

чрез мобилна работа на терен и патронажната грижа, без оглед на възрастта им, 
майките постигнаха усещането и самочувствието на овластени сами да се справят с 
отглеждането на децата си, да  се справят успешно и вън от услугата ЗМБ. 

5. Шест от тези семейства са реинтегрирани и достатъчно социализирани в общността, 
след излизане от ЗМБ. На две от клиентките е намерена работа. Други две са вече в 
процес на договорни отношения с работодател.  Останалите две майки успешно се 
справят извън ЗМБ с подкрепата на родители, ДСП /майчинство, детски добавки/ и 
общността. 
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ПРЕВЕНЦИЯ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ. ПОВИШАВАНЕ НА ОСВЕДОМЕНОСТТА НА 

ОБЩЕСТВОТО ЗА ПРОБЛЕМИТЕ НА ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ 
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Институционална подкрепа от фондация „ОАК” в борбата срещу насилие 

над жени (Core Grant) 

          1 септември 2019 г. – 31 август 2022 г. 

    С финансовата подкрепа на фондация „ОАК” 

 

Фондация „ОАК” предоставя институционална подкрепа на фондация „Асоциация 

Анимус за цялостната и́ дейност в борбата с насилието над жени за периода 2019 – 2022 г. 

Грантът е насочен към цялостно и устойчиво развитие на услуги за жени, пострадали от 

домашно насилие в България, както и към усилията ни, насочени към въвеждане на 

законодателни промени, които ефективно да гарантират правата и защитата на 

пострадалите от насилие. Такъв грант ФАА получава за първи път, като той е 

изключително важен за дейността на организация по тази така значима за българското 

общество тема за насилието над жени. 

В рамките на 2021 г., екипът на фондация „Асоциация Анимус” проведе редица 

обучения и семинари, както и дейности за повишаване на осведомеността и 

застъпнически кампании, насочени към трансформирането на вредни практики и 

разбирания около пола и насилието, основано на пола.  

В допълнение, екипът на ФАА все участие в редица работни групи и представи 

становища по значими законодателни инициативи, в изпълнение на целта си да 

спомогне за по-ефективна подкрепа на пострадалите от насилие чрез законодателни 

промени. Законът за социалните услуги (ЗСУ) влезе в сила на 1 юли 2020 г., след което 

започна работата по изготвяне на подзаконовата нормативна рамка на закона. 

Представители на ФАА взимат активно участие и предоставят становища и мнение по 

всички обсъждани въпроси.  

Представители на ФАА участваха и в изготвянето на проекта за изменение на 

допълнение на Закона за защита от домашното насилие, който беше предложен за 

обществено обсъждане в началото на 2021 г. ФАА предостави становище в подкрепа на 

законопроекта и взе участие в събитие, организирано от Омбудсмана на Република 

България в рамките на общественото обсъждане. До края на 2021 г. обаче 

законопроектът не беше внесен за гласуване.  
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Активни срещу насилието над жени 
 

1 ноември 2019 г. – 1 ноември 2022 г. 
 

С финансовата подкрепа на фонд „Активни граждани”- България по финансовия 
механизъм на Европейското икономическо пространство 

 
 
 
 
 

 
 

 
Основната цел на проекта е да просвети и активизира гражданско общество 

срещу насилието на жени. Проектът се осъществява в партньорство с фондация 
„Общество и сигурност“ и обхваща четири области на страната: София, Силистра, Сливен, 
Смолян.  

Изпълнени дейности през 2021г.  

Изследвания, мониторинг и анализ 

През 2021 г. бяха проведени три онлайн уъркшопа за обсъждане на подадените  

данни за 2020 г. по случаи на домашно насилие с 41 представители от съд, полиция, 

прокуратура, дирекции социално подпомагане, общини, неправителствени организации 

с три от  области по проекта – София- град, Силистра и Сливен. Събраната информация 

от дейностите, отнасящи се за работата по случаи на домашно насилие, бе обобщена в  

аналитичен доклад на тема „Нагласи на полицаите и проблемни области в работата по 

случаи на домашно насилие“ 

Относно изследването на нагласите на полицейските служители, данните от 

направените фокус групи и анкетата бяха обобщение в доклад на тема „Въпросник за 

изследване на нагласите на полицейски служители към домашното насилие и оценка на 

нуждата от обучения“  

Просветителска кампания 

На 25 ноември стартира просветителска кампания „Любовта не боли! Говори! 

Помогни!“   

За популяризиране на кампанията бяха изработени превенционни материали – 

торбички, огледала, козметични несесери, плакати, визитни картички и Джобен 

наръчник срещу домашното насилие.  

https://activeagainstviolence.com/sites/default/files/analitichen_doklad_noemvri_2021.pdf
https://activeagainstviolence.com/sites/default/files/analitichen_doklad_noemvri_2021.pdf
https://activeagainstviolence.com/sites/default/files/izsledvane_naglasite_na_policite_2021_0.pdf
https://activeagainstviolence.com/sites/default/files/izsledvane_naglasite_na_policite_2021_0.pdf
https://activeagainstviolence.com/sites/default/files/izsledvane_naglasite_na_policite_2021_0.pdf
https://www.facebook.com/ActiveAgainstViolence
https://www.facebook.com/ActiveAgainstViolence
https://activeagainstviolence.com/sites/default/files/djoben-naruchnik_domestic_violence_0.pdf
https://activeagainstviolence.com/sites/default/files/djoben-naruchnik_domestic_violence_0.pdf
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През 2021 г. 50 жени жертви на насилие бяха включени в програмата за 

овластяване.   

В програмата за обучение на жени посланици за борба срещу домашното насилие 

се обучават 6 жени, жертви на насилие, които през годината участваха в редица медийни 

изяви.  

Застъпническа кампания  

Бяха проведени четири обучения с 61 полицейски служители от областите по 

проекта - София град, Силистра, Смолян и Сливен на тема „Домашно насилие“. 

Обобщено може да се каже, че е необходимо периодично да се провеждат 

обучения с полицейските служители по темата за домашно насилие, в които да се 

набляга на психологическата работа с жертвите на насилие. Цялостната защита на 

жертвите зависи от ефективната подкрепата на полицията и наличието на социални 

услуги в областта.  

През 2021 г. бяха изготвени и 4 становища във връзка проекта на Закона за 

изменение и допълнение на Закона за защита от домашното насилие и за изработване 

на подзаконовата нормативна рамка на Закона за социалните услуги.  

В резултат на застъпническата дейност пред Национално бюро за правна помощ, 

бе разкрит Регионален център за консултиране към САК.  

В рамките на дейността на ресурсния център бяха предоставени 25 консултации 

по темата за домашно насилие по заявка на заинтересовани лица.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://activeagainstviolence.com/novini
https://activeagainstviolence.com/novini
https://activeagainstviolence.com/novini
https://www.sak-sas.bg/bg/legal-aid/regional-consultations-center
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“БОДРОЗИ” – реакция при случаи на домашно насилие на деца на 

национално ниво 

01 октомври 2019 г. – 30 септември 2021 г. 

С финансовата подкрепа на програма „Права, равенство и гражданство” на Европейска 

комисия 

 

 

 

През 2021 година продължи работата по проект БОДРОЗИ (BODROZI) – реакция 
при случаи на домашно насилие на деца на национално ниво”, ко-финансиран от 
програма „Права, равенство и гражданство” на Европейски съюз”.  Фондация 
„Асоциация Анимус” (ФАА) партнира на сдружение „Институт за социални дейности и 
практики” (Сдружение „ИСДП”)  в рамките на този проект, който има основна цел да 
подобри отговора на системата за закрила на децата в България при случаи на домашно 
насилие, в които са въвлечени деца като жертви или свидетели . Специфични цели на 
проекта са да се засили отчитането и ползването на гледната точка на въвлеченото дете 
във всички етапи на закрила и подкрепа, да се подобри сътрудничеството между 
ангажираните институции по всеки отделен случай на домашно насилие и да се подобри 
капацитета на професионалистите да разпознават, комуникират и да адресират 
домашното насилие.  
 

През 2021 година в партньорство на екипите на двете организации бяха: 

 

1. Проведени 39 обучения в цялата страна с участие на 1048 специалисти от всички 
институции, органи за закрила по смисъла на Закона за закрила на детето. 
Екипите на фондация „Асоциация Анимус” проведоха 19 обучения с 495 
участника в следните административни области: Велико Търново, Габрово, Русе, 
Силистра, Смолян, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Ямбол, Сливен, Хасково, 
Кърджали и Софийска област.  

2. Беше проведено обучение за работа с травмата от преживяно насилие за 
специалистите от иновативните услуги за интегрирано предоставяне на подкрепа 
на деца пострадали от насилие – Детски център за застъпничество и подкрепа 
Зона За Крила в София, Шумен и Монтана.   

3. Бе създаден наръчник „Насоки за реализиране на детско и младежко участие при 
процедури на разпит и изслушване”, който събра опита от проведените четири 
срещи с деца от екипа на фондация „Асоциация Анимус”.  

4. Бе проведена конференция на тема ”Гласът на децата зад затворените врати” с 
участие на повече от 120 представители от цялата страна и международни 
експерти. В конференцията бяха представени обратни връзки от обученията, 
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мнението на участниците и впечатленията на водещите на обученията.  
В края на проекта направената външна оценка показа висока ефективност 

на проведените обучения и добро усвояване и прилагане на придобитите знания 

и умения. 
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Ефективна правна защита на жертвите на домашно насилие в 

България 

1 август 2021 г. – 31 юли 2022 г.  

С финансовата подкрепа на Посолство на Кралство Нидерландия в България 

 

През 2021 година фондация „Асоцация Анимус“ стартира проект      Еffective 

Judicial Protection for Victims of Domestic Violence in Bulgaria (Ефективна правна защита 

на жертвите на домашно насилие в България), финансиран от посолството на Кралство 

Нидерландия в България. 

 

Проектът има основна цел да подпомогне по-ефективната защита на жертвите на 

домашно насилие чрез подкрепа на работата на съда, полицията и прокуратурата при 

случаи на домашно насилие. Проектът е насочен към София град, като изключително 

голяма територия на страната с множество случаи на домашно насилие, но също така и 

към областите Ловеч, Враца, Добрич, Ямбол и Габрово, където няма добре развита 

междуинституционална подкрепа на жертви на домашно насилие. Основната дейност е 

организиране и провеждане на обучения в цитираните области. 

 

В рамките на проекта през 2021 година стартира проучване и изработване на 

доклад с анализ на съдебната практика за съдебните райони, които са фокус на проекта. 

Този анализ на съдебната практика ще бъде ползван по време на обученията . 

 

През 2022 година проектът ще продължи с провеждането на обучения, които ще 

се реализират от екипи от юристи и психолози. 
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                                 Защита правата на човека 

9 юли 2021г. - 8 април 2024 г.  

С финансовата подкрепа на фонд „Активни граждани“ 

 

Проектът се осъществява в партньорство с организациите, фондация „Фонд за 
превенция на престъпността ИГА“ – Пазарджик, фондация „Български адвокати за 
защита правата на човека“ – София. Фондация „ДА“, гр. Пловдив, е главен апликант по 
проекта.  

 
 
 
 

 

 

Основната цел на проект "В защита на правата на човека!" е подобряване на 

прилагането на международните стандарти за защита правата на човека, провеждане на 

кампании за повишаване на осведомеността за правата на човека, вкл. чрез включване 

на млади хора, както и предоставяне на правна помощ и консултации за жертви на 

дискриминация и нарушения на човешки права. 

Дейности по проекта 

Изследвания за нарушения правата на човека 

Изследване на тема домашното насилие, тема сексуално насилие и тема трафик 

на хора в България и защитени ли са лицата пострадали от него – видове, форми, 

законова рамка, прилагане на закона, практика, анализира ли се достатъчно движението 

на парите по тези дела, наказания, присъдени обезщетения, отказани обезщетения, 

събираемост на обезщетенията, законови пропуски, критики, препоръки.  

Правна програма за защита правата на човека  

Дейността предвижда създаването на Правна програма за защита правата на 

човека в сферата на насилието, основано на пола – домашно насилие, сексуално 

насилие, трафик на хора. Предвижда се воденето на  национални дела от фондация 

„Джендър алтернативи“, от фондация „Асоциация Анимус“, от фонд за превенция на 

престъпността „ИГА“ и от фондация „Български адвокати за правата на човека“. 
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Предвижда се още воденето на международни дела пред Европейския съд по 

правата на човека /ЕСПЧ/ и Комитета на ООН за премахване на всички форми на 

дискриминация по отношение на жените /CEDAW/ и международни интервенции пред 

ЕСПЧ, водени от всички организации. Целта на дейността е да доведе до подобряване 

на прилагането на международните стандарти за защита на правата на човека в сферата 

на защитата от насилие, основано на пола. 

Обучения за защита правата на човека 

Дейността предвижда обучение за подготовка на създаването на 

специализираните програми за подкрепа на пострадали от домашно насилие и насилие, 

основано на пола, с фокус върху жени и момичета от ромски произход в София и 

Пазарджик, както и обучения на тема „Защита на правата на жените и младите момичета 

от полово базирани престъпления – домашно насилие, сексуално насилие, трафик на 

хора – обучения за служителите на кризисните центрове на партньорските организации, 

представители на съд, полиция, прокуратура, социални служби, НПО, учители, лекари и 

медицински персонал. Дейността цели повишаване на осведомеността за правата на 

човека в сферата на насилието, основано на пола. 

Специализирана програма за подкрепа на пострадали от домашно насилие и 

насилие, основано на пола, с фокус върху жени и момичета от ромски произход. 

Дейността предвижда създаване на специализирана програма за подкрепа на 

пострадали от домашно насилие и насилие, основано на пола, с фокус върху жени и 

момичета от ромски произход в Пловдив, София и Пазарджик. 

Дискусии със студенти 

Превантивна работа с младежи 

Мониторинг и оценка 

 

http://www.pravata.org/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.pravata.org/
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ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕ И ПРОМОЦИЯ НА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ 
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                                  Ключ към училище без страх 

                            1 май 2016 г. – 30 април 2021 г. 

С финансовата подкрепа на фондация “ОАК”, Швейцария 

 

 

 

 Инициативата „Ключ към училище без страх” се надгради и вече е „Умения за цял 
живот“. От тази година в инициативата е включена и програната „Паспорт“ за 
промоция на психично здраве и развитие на емоционална интелигентност. 

По данни от партньорите ни и нашите проучвания и обратна връзка с участниците 
в проекта дейностите и програмите имат значително въздействие за постигане на 
социални умения и превенция на психичното здраве на повече от 3650 деца на възраст 
от 7 до 17 години, което пряко носи ползи за толкова на брой семейства. В дългосрочен 
план тези деца имат подобрени възможности да се развиват и общуват помежду си 
здравословно, да израстват като активни граждани, да се справят с несправедливостите 
като се обединяват, търсят и дават помощ, общуват зряло, с уважение и без насилие. В 
хода на своя живот те потвърждават наученото, като устойчиво търсят и дават емпатия, 
имат осъзнато приемане на загубите, съпътстващи живота и като цяло ще бъдат по-
устойчиви на стрес и предизвикателствата на средата. Мултиплицира се ефекта от 
проекта – ползите са както за всяко конкретно дете, така и за средата, за цялото 
училище. 

Най-големите ползи от предложения модел „Умения за цял живот“ са 
устойчивост и комплексност. 

Инвестицията в учителите е трайна, като се надграждат техните психологически 
умения да работят и с всички следващи випуски на обучените учители.  

В класовете, в които са провеждани програмите по проекта, е подобрена връзката 
между децата и учителите, което подобрява взаимоотношенията, намалява стреса и на 
учителите и на децата, осигурява се спокоен учебен процес и се отбелязват повишени 
академични резултати. Изграждат се умения, които децата могат да използват извън 
класната стая. 
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Учителите съобщават, че при необходимост се осъществява навременно 
насочване на децата към специализирана помощ – училищен психолог, ресурсен учител, 
друг специалист 

В обратната връзка учителите допълват, че програмите са дали възможност на 
децата да намерят своето място сред другите в йерархични или хоризонтални 
отношения, като могат да сменят ролите си на силен, слаб, на лидер, властимащ-
подчинен, могат да се състезават, да печелят, да губят и да се отнасят към базисни 
ценности и етика, а не се налагат чрез агресия и насилие. 

В сайта bezstrah.org има подробна информация за програмите, може да се 

открият материали, статии и допълнителна информация, както и да се свалят безплатно 
наръчник за учители и дипляни за родители, които могат да бъдат полезни на 
директорите и учителите за реализирането на дейности, свързани с психичното здраве, 
емоционалната интелигентност,  тормоза и агресията в училище.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bezstrah.org/programite/
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Да бъдеш баща 

1 ноември  2017 г. – 1 ноември 2020 г., удължен до 28 февруари 2021 г. 

                 С финансовата подкрепа на Фондация „ОАК” 

 

 

Кампанията „Да бъдеш баща“ се провежда за втори път от консорциум от осем 

организации: Институт по социални дейности и практики, фондация „БЦДИ“, Асоциация 

“Родители”, фондация „ДОИТ“, фондация „ПИК“, фондация „Лале“, фондация 

„Асоциация Анимус“, Национална мрежа за децата, с подкрепата на фондация “OAK”. 

„Да бъдеш баща“ цели да фокусира 

вниманието на обществото върху значимостта на 

бащината роля за пълноценното развитие на 

детето. В основата на кампанията заляга 

положителното включване на мъжете в живота на 

децата, което влияе благоприятно върху 

равенството между половете и предотвратяването 

на насилието над деца. http://mencare.bg  

Проектът приключи в началото на 2021 г. с 

организирането на заключителна конференция 

„Кой е татко?”. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

http://mencare.bg/
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                   Възприятие на младите хора за здравословни отношения 

Кампания за застъпничество 

1 март 2017 г. – 1 март 2020 г.; 1 март 2020 г. – 1 март 2021 г. 

С финансовата подкрепа на фондация „ОАК” 

 

 

 

 

Проектът за изследване на здравословните взаимоотношения и последващата 

кампания за застъпничество, финансирани от фондация „ОАК”, имаше на три фази. В 

периода март 2017 г. – март 2020 г. се проведоха първа и втора фаза, където се 

организира съответно количествено (фаза 1) и качествено (фаза 2) изследване. В период 

март 2020 г. – март 2021 г. се провежда фаза 3, а именно кампания за застъпничество. 

Проектът се изпълнява в партньорство с International Institute of Social Studies (part 

of Erasmus University,Rotterdam), International Child Development Institute (The 

Netherlands), Nascent Research and Development Organization (Uganda). 

 Група от 40 млади изследователи - момичета и момчета на възраст от 15 до 18 

години от градовете София и Айтос, създаде инструментите за изследователската част 

на проекта и реализира изследването на възприятията на младите хора за здравословни 

взаимоотношения.  

Младите изследователи бяха овластени в младежко участие, тренирани и 

супервизирани от двама изследователи от „Тренинг и изследователско звено“ към 

Фондация „Асоциация Анимус”.  

Като резултат от кампанията за застъпничество в София и Айтос, следните 

дейности бяха организирани и реализирани: 

● Малък изследователски проект, който имаше за цел да изследва темата за 

интимните взаимоотношения при младите хора по време на пандемията от 

COVID-19; 

● Представяне на резултатите от изследването по време на уъркшоп с млади 

хора;   

● 7 видеа като резултат от кампанията за застъпничество; 

● Различни статии, които бяха публикувани в блог, създаден от младите хора, с 

цел да популяризират дейностите, които извършваха по време на кампанията 

за застъпничество: https://glasnamladite.wixsite.com/thevoiceoftheyouth; 
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● 2 уъркшопа, свързани с интимните взаимоотношения и превенция на 

насилието, които бяха фасилитирани от младите хора;  

● Социално кафене, което беше организирано и фасилитирано с цел да създаде 

пространство за младите хора и техните учители, за да намерят нови пътища 

за насърчаване на смислено младежко участие в рамките на училищна среда.  

Краят на проекта беше отбелязан със създаването на видеоклип, който представя 

постигнатите от проекта резултати -  https://www.youtube.com/watch?v=CnwJ-Qh1RaE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CnwJ-Qh1RaE
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WeToo – За психичното здраве: Овластяване на работещите на първа 

линия и преживелите сексуално насилие и насилие, основано на пола 

1 ноември 2020 г. – 31 октомври 2022 г. 

 

С финансовата подкрепа на програма 

“Права, равенство и гражданство” на Европейска комисия 

 

 

#wetoocare 

WeToo е програма за превенция и лечение на бърнаут на работещите на първа 

линия със случаи на сексуално насилие и насилие, основано на пола. Предвидена е 

подкрепа и за преживелите сексуално насилие и насилие, основано на пола, при 

възстановяването им. Включени са държавите Гърция, Италия, Сърбия, Германия и 

България. Проектът се съ-финансира чрез програма  “Права, равенство и гражданство” 

(REC) на Европейската комисия. Партньори са: OXFAM ITALIA INTERCULTURA, ALICE Società 

Cooperativa Sociale Onlus, фондация „Асоциация Анимус”, NGO ATINA - Citizens 

Association For Combat Against Traffincking In Human Beings And All Forms Of Gender-Based 

Violence, KENTRO MERIMNAS OIKOGENEIAS KAI PAIDIOU, INTEGRA FILDER E.V.  

До момента е проведено изследване на нуждите и данните са обобщени в 

международен доклад, включващ сравнителен анализ на правната рамка за насилието, 

основано на пола, и грижата за психичното здраве на национално и европейско 

равнище. 

Създадена е методика, която ще се ползва в превенционната програма за 

психично здраве. Преведени и адаптирани са две методики за скрининг на бърнаут 

синдром и една - за ПТСР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kmop.gr
http://www.kmop.gr
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"Паспорт" за социални умения и емоционална интелигентност  

януари 2021 – януари 2022,  

С финансовата подкрепа на фондация „Америка за България” 

 

            

    https://bezstrah.org/pasport/ 

Основната цел на проекта е да се предостави на училищата цялостна приложима 
онлайн програма за насърчаване на психичното здраве на учениците, емоционалната 
интелигентност и способностите им да развиват и ползват разнообразни стратегии за 
справяне с житейски трудности, с което да се подпомогнат академичните постижения. 

Програма „Паспорт“ е предназначена за деца между 9 и 11 години. 

Отново учителите провеждат часове с децата, като децата разработват свои 
собствени положителни стратегии за справяне с проблеми чрез ангажиращи 
дейности:  четене на комикси, дискусия, игри, гледане на филмчета. Тези дейности 
създават благоприятна атмосфера, в която може да се говори по трудни теми. Използва 
се цветната дъска за игра, за да намерят възможно най-много решения. Има и домашни 
дейности за засилване на ученето у дома със семейството. Децата са насърчени да 
мислят върху различни начини за справяне с различни проблеми, след което общо 
преценяват стратегията. Добра стратегия е тази, която ти помага да се почувстваш по-
добре и не наранява теб или някои друг. 

„Паспорт“ подпомага емоционалното развитие на децата, както и изграждането 
на умения за справяне с трудностите, благодарение на които децата ще могат по-лесно 
да преминават през предизвикателствата и проблемите в живота си. 

Програмата се състои от 18 сесии. Във всяка от тях децата ще прочитат по един 
епизод от комикс, илюстриращ темите на програмата, след което ще участват в 
занимания, чиято цел е да им помогне да открият и експериментират различни начини 
за справяне. Въпреки че историите в комиксите са измислени, заниманията в клас 
включват всекидневни ситуации, в които децата биха могли да попаднат. Сесиите са 
разпределени в пет модула: 

https://bezstrah.org/pasport/
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Модул 1 – Емоции 
Модул 2 – Взаимоотношения и взаимна подкрепа 
Модул 3 – Трудни ситуации 
Модул 4 – Честност, справедливост и това, което е правилно 
Модул 5 – Промяна и загуба 

Програма „Паспорт“ се лицензира от Partnership for Children и се предлага в цял 
свят. В България програмата се предоставя от единствената лицензирана организация 
фондация „Асоциация Анимус”. 

За прилагането на програмата бяха проведени  6 двудневни онлайн обучени с 94 
учители от цялата страна. С обучените учители се провеждат методически срещи, по 
време на които се дискутира прилагането на програмата в учебна среда.  

През изминалата 2021 г. бяха организирани и три уебинара на тема „УМЕНИЯ ЗА 
ЦЯЛ ЖИВОТ-  Психичното здраве на моето дете“  
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ПРЕВЕНЦИЯ НА ТРАФИК НА ХОРА И ПОДКЕПА ЗА БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 

TOLERANT - Международна мрежа за заетост и интеграция на 

жени, жертви на трафик 

02 януари 2019 г. – 30 април 2021 г. 

                                        С финансовата подкрепа на програма „Убежище, миграция 

и интеграция” на Европейска комисия 

 

Главен апликант на проекта e гръцката организация KMOP. Проектът се изпълнява 
в партньорство с LEFO (Австрия), CESIE (Италия), Differenza Donna Associazione (Италия) и 
AIDROM (Румъния). 

Целта на проекта е да подобри участието  на жени, жертви на трафик с цел 
сексуална експлоатация, на пазара на труда в страните на дестинация и ЕС, като им 
предложи обучение и намали тяхната уязвимост. Специално внимание се отделя на 
гражданки на трети страни, станали жертви на трафик. 

Проектът предвижда: 

● Международно сътрудничество и обмен относно интегрирането на жени, 
жертви на трафик с цел сексуална експлоатация, на пазара на труда.  

● Насърчаване на достъпа на жените, жертви на трафик с цел сексуална 
експлоатация, до интегрирани и съобразени с пола им услуги и чрез 
подпомагане на трудовата им заетост.  

● Повишаване на осведомеността на работодателите, трудовите посредници, 
политиците и другите заинтересовани страни за това колко е важно да се 
улеснява достъпа до пазара на труда на жените, преживели трафик на хора.  

През 2021 г. 

● Публикуван беше национален доклад за България за изпълнението на проекта, 
който представя реалистична картина на рисковете бежанци и хора, търсещи и 
получили закрила, да станат жертви на трафик. Докладът беше публикуван в 
Официалния  портал на ЕС за интеграция на мигранти. 

● Беше изработено и разпространено кратко видео относно нуждата от трудова 
интергарция на жените мигранти като най-добра форма на интеграция и 
превенция на повторния трафик.  Видеото можете да видите тук: 
https://www.youtube.com/watch?v=UwdGgkr583s 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UwdGgkr583s
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WIN – Интеграция на жени, жертви на трафик 

14 октомври 2019 г. – 14 октомври 2021 г. 

               С финансовата подкрепа на програма „Убежище, миграция и 

интеграция” на Европейска комисия 

 

Проектът “WIN” e с главен апликант FPMCI/Провинциален фонд на Милано за 

международно сътрудничество (Италия) и с партньори: Асоциация “AMIGA” (Испания), 

Център за работа с жертви на трафик “LULE” (Италия) и Център за професионално 

обучение “Energheia” (Италия). 

Основната цел на проекта е да подобри социално-икономическата интеграция на жени 

от трети страни, жертви на трафик с цел сексуална експлоатация, в страните на 

дестинация и така да предотврати повторно трафикиране и други злоупотреби. 

За да постигне това, проектът си поставя следните конкретни цели: 

 

●  Да се увеличи обмяната на опит и взаимно учене между компетентните институции и 

страните членки на ЕС  и да се разработят насоки, практически методи на работа и 

инструменти  за интеграция на жени, жертви на трафик от трети страни.  

● Да се разработят и прилагат Индивидуални планове за интеграция (ИПГ) за социално-

икономическа интеграция на жертвите в приемащите общества.  

● Подобряване на осведомеността и познанията относно трафика на хора  сред 

работодателите, бизнеса, центровете за квалификация и професионално обучение, 

доставчиците на социални услуги, професионалните и синдикални организации. 

 

През 2021 г.: 

● Бяха подкрепени 21 жени, търсещи или получили международна закрила в 

България, чрез насочване към различни обучителни програми, придружаване в 

процеса на търсене на работа, провеждане на занимания за ключови 

компетентности като компютърни умения, запознаване с  пазара на труда и 

трудовите права, развитие на социални умения, нужни за добра трудова 

реализация, психологически, социални и правни консултации.   

● Беше проведена среща с работодатели, трудови посредници и обучителни 

организации на тема „Скритият потенциал на жените мигрантки в България“ 

(1.07.2021). 

● “Асоциация Анимус” организира международна конференция на тема „Трудова 

интеграция на жени, жертви на трафик от трети страни – справяне с множество 

уязвимости“ (5.10.2021) 
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● Беше проведена междуинституционална експертна среща на тема „Проблемите 

на интеграцията на жени, мигрантки, жертви на трафик с цел сексуална 

експлоатация и на други форми на насилие, основано на пола“ (5.11.2021). 

● Беше публикуван „Анализ на резултатите от изпълнението на проект WIN-

интеграция на жени, жертви на трафик на хора“. 

● Беше създадено и разпространено кратко видео, базирано на истински случаи, 

което показва колко важно за жените, преживели трафик на хора е да бъдат 

подкрепени да си намерят работа и да станат автономни. Видеото можете да 

видите тук:  

https://www.youtube.com/watch?v=t759whEbxYk 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t759whEbxYk
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ACTIVATE – Подобряване на идентификацията на жертви, превенцията на 

трафика на хора и механизмите за подкрепа 

1 октомври 2020 г. – 30 септември 2022 г. 

                      С финансовата подкрепа на фонд „Убежище, миграция и интеграция” (AMIF) 

на Европейския комисия 

 

 

Проектът е с водеща организация е “KMOP” (Гърция), а фондация „Асоциация 

Анимус” заедно с Differenza Donna Associazione Di Donne Contro La Violenza Alle 

Donneonlus (Италия) и SOLWODI (Германия) са партньори.  

За да спомогне  за премахването на трафика на хора, проектът ACTIVATE има за 

цел да подобри идентификацията на жертвите, превенцията и механизмите за 

подкрепа, като специално внимание ще се обърне на жертвите на трафик на хора с цел 

сексуална експлоатация. 

Дейностите по проекта включват: 

• Изграждане на капацитет за по-добра идентификация и подкрепа на жертви на трафик 

на хора;  

• Разработване на обучителни наръчници за служители от регистрационно-приемателни 

центрове и за адвокати; 

• Обучения за професионалисти от регистрационно-приемателните центрове и 

адвокати; 

• Подобряване на Националните насочващи механизми и подобряване на 

взаимодействието между публичните власти и ключовите участници; 

• Споделяне на добри практики и опит между партньорите по проекта;  

• Подобряване на механизмите за подкрепа с цел справяне с мултиплицирани случаи на 

трафик на хора;   

• Повишаване на информираността относно трафика на хора. 

 

През 2021 г.: 

● Проведохме две обучения за социални работници от регистрационно 

приемателни центрове и други услуги, насочени към бежанци и лица, търсещи и 

получили закрила в България, на тема „Социална работа с бежанци и мигранти. 

Идентификация и работа с уязвимостите“. В двете обучения се включиха общо 45 

души (27 септември и 19 ноември 2021г.) 

● Проведохме обучение за адвокати и други специалисти в областта на правото, 

които работят с бежанци и лица, търсещи и получили закрила в България, на тема 
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„Трафикът на хора в контекста на миграцията. Правна защита на жертви на 

трафик.“ В него взеха участие 38 експерти в различни сфери на правото, свързани 

с трафика на хора и миграцията (17.12.2021). 

● Продължава работата по изграждането на онлайн платформа за трафика на хора 

въз основа на Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертви на 

трафик в България. 

● В процес на издаване са наръчници за обучители на социални работници и на 

адвокати, които подпомагат жертви на трафик, бежанци и лица, търсещи и 

получили закрила.  
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УЧЕБЕН ЦЕНТЪР 
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Действие срещу насилието, основано на пола, засягащо жени и деца 

бежанци и мигранти в България  

         1 октомври 2020 г. – 31 декември 2021 г. 

 С финансовата подкрепа на УНИЦЕФ България 

 

 

Проектът бе финансиран и осъществен в сътрудничество с УНИЦЕФ България и се 

реализира в няколко направления: подготовка на специализирани обучителни и 

информационни материали за професионалисти, които работят с пострадали от 

насилие, основано на пола, с фокус върху уязвими групи като жени и деца мигранти; 

провеждане на специализирани обучения по тези теми и създаване на предпоставки за 

интегриране на тези теми в някои академични курсове и дисциплини от представители 

на академичната общност. Във връзка с първата цел бе преведен и адаптиран джобен 

наръчник, разработен от УНИЦЕФ, за работа с хора, пострадали от насилие основано на 

пола, който е наличен в електронен вариант и на хартиен носител и в допълнение към 

него бе разработен пакет от електронни информационни материали в помощ на 

професионалисти, които работят с мигранти. Наред с това бяха проведени 9 обучения на 

тема „Работа с уязвими групи, пострадали или в риск от насилие, основано на пола” в 

различни областни градове (София, Ямбол, Хасково, Кърджали, Сливен, Габрово, 

Силистра), в които се включиха близо 200 професионалисти от различни сфери 

(социални работници, психолози, полицаи, културни медиатори, медицински лица, 

педагогически съветници), които имаха възможността да задълбочат своите знания 

относно насилието, основано на пола, и надградят своите умения за работа със 

засегнатите от него. В заключителната част на проекта бяха установени връзки с 

академични кадри с цел допълнително разпространение на знания и умения.  
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Дейности на учебния център към фондация „Асоциация Анимус” 

1 януари 2021 г. – 31 декември 2021 г. 

 

Изминалата 2021 г. дейността на учебния център продължи да бъде 

предизвикателна, но това не попречи обученията да бъдат реализирани в хибридна 

форма. 

През 2021 г. се проведоха следните учебно-изследователски дейности: 

● 4 обучения, отнасящи се за работа по случи на деца, жертви или свидетели 

на домашно насилие - идентифициране и директна работа на подкрепа и 

възстановяване; 

● 6 обучения, отнасящи се интегриран и мултидисциплинарен подход към 

децата, жертви или свидетели на домашно насилие, центриран към 

техните нужди и най-добър интерес;  

● 6 обучения мултидисциплинарен подход работа по случаи на деца, 

свидетели или жертви на насилие - идентифициране, интервенция и 

междуведомствено сътрудничество;  

● 2 кампании за набиране на нови консултанти на Горещата телефонна 

линия за пострадали от насилие 0800 1 86 76 и 5-дневно интензивно 

обучение; 

● 1 тридневен семинара на тема „Психоаналитичното разбиране на 

психичната травма; 

● 4 обучения с полицейски служители на тема „Работа по случаи на домашно 

насилие; 

● 4 уъркшопа за изготвяне на мониторингова система на публични политики 

и практики по темата за домашното насилие; 

● 6 обучения за учители за прилагане на програма „Паспорт“ за деца на 

възраст 9-11 г.  

● Онлайн конференцията „Трудова интеграция на жени жертви на трафик от 

трети страни“. 

● 1 Обучителен семинар на тема „Социална работа с бежанци и мигранти“ 

● 1 Обучение по методика за разпит и изслушване на деца жертви или 

свидетели на насилие или престъпление и за подготовка за разпит и 

изслушване и взаимодействие с правораздавателните органи. 

Спазвайки всички противоепидемиологични изисквания, учебния център 

продължи практиката си на работа със студенти от различни университети в страната, 

като предостави клинична база за стаж на студенти по договор, сключен със Софийски 
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университет - Факултет по Педагогика и Факултет по начална и предучилищна 

педагогика. 

Традиционно активна беше и дейността на учебния център, ориентирана към 

задълбочаване на знанията и уменията на екипа от терапевти и консултанти на ФАА, за 

предоставяне на психотерапевтична и психо-социална помощ за клиентите на 

различните програми. 

С екипа на фондацията бяха осъществени 288 онлайн супервизии, които включиха 

специалисти от Центъра за консултиране, психотерапия и психоанализа, Комплекса за 

социални услуги за деца и семейства, Кризисен център „Св. Петка”, и Горещата 

телефонна линия за преживели насилие.  

Продължаваме да работим ефективно и да провеждаме обучения и през 

следващата 2022 г.  
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СТАТИСТИКА НА ФОНДАЦИЯ „АСОЦИАЦИЯ АНИМУС“ ЗА 2021 г. 

 

 

Общо 4327 човека са ползвали програмите и услугите, предоставяни от фондация 
„Асоциация Анимус“, за 2021 г. 

 

1. Център за консултиране, психотерапия и психоанализа и „Зона заКрила” – 1 659 

клиенти 

2. Kризисен център за пострадали от насилие „Св. Петка” – 37 клиенти 

3. Комплекс за социални услуги за деца и семейства - Център за обществена подкрепа 

– 300 клиенти 

4. Звено „Майка и бебе“ – 42 клиенти 

5. Национална гореща линия за пострадали от насилие – 2289 консултации 

6. Учебен център и превенционните дейности  
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1. СТАТИСТИКА НА ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ, ПСИХОТЕРАПИЯ И ПСИХОАНАЛИЗА И 
„ЗОНА ЗАКРИЛА” 

 

ОБЩО – 1 659 клиенти 

 

Табл. 1. Разпределение на клиентите, обърнали се към Центъра по вид програма 

 

Табл. 2. Разпределение на клиентите в програмата за консултиране, психотерапия, 
психоанализа и програмата за овластяване. 

Психотерапия - 139 клиенти

Психоанализа - 3 клиента

Овластяване - 55 клиенти

Педагогическа програма - 36 клиенти

Кореспондентска програма - 23 клиенти

Телефонно консултиране - 233 клиенти

Социална работа - 127 клиенти

Кризисна интервенция и оценка на 
риска - 185 клиенти

Превенция на насилието и промоция на 
психичното здраве - 858 клиенти

Родител - 110 клиенти

Друг пълнолетен - 103 клиенти

Юноша - 30 клиенти

Дете - 36 клиенти

Двойка - 17 клиенти

Близък/роднина - 14 клиенти

Осиновител - 4 клиенти
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Табл. 3. Разпределение на клиентите по пол 

 

 

 

Табл. 4. Разпределение на клиентите по тип проблем 

 

 

  

мъже - 73 клиенти

жени - 241 клиенти

Домашно насилие - 233 клиенти 

Девиантно или проблемно поведение 
- 0 клиенти

Друг вид насилие - 4 клиенти

Друг проблем - 1 клиент

Личностово развитие - 31 клиенти

Психически или ментално заболяване 
и насилие - 2 клиенти

Сексуално насилие - 37 клиенти

Трафик на хора - 1 клиент

Родителски капацитет - 5 клиенти
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2. СТАТИСТИКА НА KРИЗИСЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОСТРАДАЛИ ОТ НАСИЛИЕ „СВ. ПЕТКА” 

ОБЩО – 37 НАСТАНЕНИ КЛИЕНТИ 

 

Табл. 5. Разпределение на клиентите по тип проблем 

 

 

 

Табл. 7. Разпределение на клиентите по възраст 

 

 

Домашно насилие – 37 клиента

Възрастни – 18 клиенти

Деца – 19 клиенти
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Табл. 8. Разпределение на клиентите по пол 

 

 

 
 
 
 
 

  

Мъже – 9 клиенти

Жени – 28 клиенти
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 3. СТАТИСТИКА НА КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА 

ОБЩО – 300 КЛИЕНТИ 

 

Табл. 9. Разпределение на клиентите по тип проблем 

 
 

Табл. 10. Разпределение по вид клиенти 
 

  

Родителски капацитет - 63 клиенти

Сексуално насилие - 1 клиент

Превенция на изоставянето - 12 клиенти

Девиантно поведение - 53 клиенти

Физическо увреждане - 59 клиенти

Родителско отчуждение - 20 клиенти

Училищен тормоз - 17 клиенти

Домашно насилие - 39 клиенти

Друг вид насилие - 11 клиенти

Друг проблем - 12 клиенти

Личностово развитие - 21 клиенти

Осиновяване - 92 клиенти

Деца и юноши - 121 клиенти

Родители - 76 клиенти

Осиновители - 13 клиенти

Кандидат –осиновители –
клиенти

Близък/роднина - клиенти
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Табл. 11. Разпределение на клиентите по пол 

 

 

 

 

Табл. 12. Разпределение на клиентите по възраст 

 

 

Мъже - 113 клиенти

Жени - 187 клиенти

Деца и юноши - 121 клиенти

Възрастни - 179 клиенти
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4. СТАТИСТИКА НА ЗВЕНО „МАЙКА И БЕБЕ КЪМ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ 
УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА 

ОБЩО – 42 КЛИЕНТИ 

 

Табл. 13. Разпределение на клиентите по вид услуга 

 

 
 

Табл. 14. Разпределение клиенти по тип проблем 

 

Оценка и повишаване на 
родителския капацитет - 17 
клиенти
Посредничество - 17 клиенти

Овластяване - 17 клиенти

Кризисна интервенция - 13 клиенти

Социално правни дейности - 17 
клиенти

Здравни грижи - 42 клиенти

Детско развитие - 25 клиенти

Родителски капацитет, превенция 
на изоставянето - 17 клиенти 

Девиантно поведение - 6 клиенти
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Табл. 15. Разпределение на клиентите по пол 

 

 

 

 

Табл. 16. Разпределение на клиентите по възраст 
 

 
  

Майки и момичета - 29 клиенти

Момчета - 13 клиенти

Възрастни - 12 клиенти

Деца и юноши - 30 клиенти
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5. СТАТИСТИКА НА ГОРЕЩАТА ЛИНИЯ ЗА ПОСТРАДАЛИ ОТ НАСИЛИЕ 

ОБЩО – 2289 КОНСУЛТАЦИИ 

 

Табл. 17. Разпределение на клиентите по вид проблем 

 

 

Табл. 18. Разпределение на случаите по вид домашно насилие 

 

 

Домашно насилие - 1587 клиенти

Сексуално насилие - 27 клиенти

Трафик на хора - 19 клиенти 

Превенция трафик на хора - 8 клиенти

Друг вид насилие - 147 клиенти

Друг проблем - 501 клиенти 

В партньорската двойка - 1210 
клиенти

От родители върху деца - 201 
клиенти

От деца върху родители - 197 
клиенти

Между роднини - 137 клиенти

Друг - 230 клиенти
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Табл. 19. Разпределение на консултациите според обаждащите 

 

 

Табл. 20. Разпределение на клиентите по пол 

 

 

 

  

Пострадалия - 1663 клиенти

Роднини - 312 клиенти

Съседи - 66 клиенти

Приятели - 167 клиенти

Полиция - 2 клиенти

Социална служба - 12 клиенти

Друг - 67 клиенти

Жени - 1825 клиенти

Мъже - 434 клиенти

Девойка - 15 клиенти

Юноша - 15 клиенти
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Табл. 21. Разпределение на обаждащите се според населеното място 

 

 

 

 

Табл. 22. Разпределение на клиентите по вид оказана помощ 

 

 

София - 931 клиенти

Провинция - 1059 клиенти

Чужбина - 88 клиенти

Не се споменава в разговора - 211 
клиенти

Подкрепа - 1917 клиенти

Партниране за вземане на решение -
1123 клиенти

Даване на информация - 1875 клиенти 
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Табл. 23. Разпределение на клиентите по вид обаждане 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуално насилие - 531 клиенти

Криза - 882 клиенти

Насилие в миналото - 42 клиенти

Търсене на информация - 729 клиенти

Изразяване на гражданска позиция - 20 
клиенти

Друго - 85 клиенти
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СТАТИСТИКА НА УЧЕБЕН ЦЕНТЪР 

Табл. 24. Разпределение по дейности  

 

4 обучения, отнасящи се за работа по случи на  деца, жертви или свидетели на 

домашно насили- идентифициране и директна работа на подкрепа и възстановяване; 

6 обучения, отнасящи се интегриран и мултидисциплинарен подход към децата, 

жертви или свидетели на домашно насилие, центриран към техните нужди и най- добър 

интерес;  

6 обучения мултидисциплинарен подход работа по случаи на деца свидетели или 

жертви на насилие- идентифициране, интервенция и междуведомствено 

сътрудничество  

2 кампании за набиране на нови консултанти на Горещата телефонна линия за 

пострадали от насилие 0800 1 86 76 и 5-дневно интензивно обучение; 

1 тридневен семинар на тема: „Психоаналитичното разбиране на психичната 

травма; 

4 обучения с полицейски служители на тема „Работа по случаи на домашно 

насилие; 

4 уъркшопа за изготвяне на мониторингова система на публични политики и 

практики по темата за домашното насилие; 

6 обучения за учители за прилагане на програма „Паспорт“- за деца на възраст 9-

11 г.  

27 Обучения

2 Кампании

1 Семинар

1 Онлайн конференция

4 Уъркшопа
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Онлайн конференцията „Трудова интеграция на жени жертви на трафик от трети 

страни“. 

1 обучителен семинар на тема; „Социална работа с бежанци и мигранти“ 

1 обучение по методика за разпит и изслушване на деца жертви или свидетели 

на насилие или престъпление и за подготовка за разпит и изслушване и взаимодействие 

с правораздавателните органи. 

 Към Учебния център за 2021 г. : 

 Бяха осъществени 288 онлайн супервизии, които включиха специалисти от 

Центъра за консултиране, психотерапия и психоанализа, Комплекса за социални услуги 

за деца и семейства, Кризисен център „Св. Петка”, и Горещата телефонна линия за 

преживели насилие. 

Продължаваме да работим ефективно и да провеждаме обучения и през 

следващата 2022г.  

 


