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I.

ВЪВЕДЕНИЕ

Ще запомним 2015 г. с голям обем добре свършена работа и досег с
изключително тежки случаи на жени и деца, пострадали от насилие. През
изминалата година работихме по 25 проекта и се посветихме на каузите и
проблемите на много деца и семейства в риск и жертви на насилие. Работата по
този голям брой проекти на практика разшири обхвата на действие на
организацията. Дълги години за организацията основна и приоритетна дейност
бе клиничната и консултативна помощ. След като организацията навърши 21
години, съществена част от дейностите и проектите гледаха към бъдещето и
работеха за превенция на насилието и насърчаване на психичното здраве.
Организацията навлезе в детските градини и училищата и събра опит със здрави
и жизнени деца между 5 и 8 години, с идеята бъдещите граждани на България
да могат да разпознават чувствата си и да разполагат с конструктивни стратегии
за справяне в трудни житейски ситуации.
През 2015 г. „Приятелите на Зипи – бъдещите граждани на България” –
ключов проект за организацията, който насърчава емоционалното здраве на
децата – постави на дневен ред промоцията на психичното здраве като
инвестиция в бъдещето. До края на годината пилотирането на програмата
„Приятелите на Зипи” в училища и детски градини в гр. София приключи
успешно и организацията насочи усилията си към промотиране и осигуряване на
финансиране и устойчивост на програмата. Благодарение на въвеждането на
програмата успяхме да положим идеята за разработване на цялостен училищен
подход – ясна методическа програма, включваща всички паралелки от 1-ви до
10-ти клас – в промоцията на психичното здраве и намаляване на агресията в
училище.
За 22 години Фондация „Асоциация Анимус” толкова много се разрастна,
че към момента в нея работят над 100 професионалисти и вече представлява
стабилна организация, която може да оказва влияние на много нива в полза на
своите клиенти.
През изминалата 2015 г. бяхме разпознати от Уницеф България като
организация, която може да разшири програмите за помощ и закрила, които се
предоставят на децата, жертви на насилие и техните родители. Фондация
„Асоциация Анимус” стана партньорът на Уницеф, който управлява Детския
център за застъпничество и подкрепа „Зона ЗаКрила” в гр. София. Идеята и
мисията на Зона ЗаКрила е включване на държавните институции (полиция,
прокуратура, социални служби, съд и др.) в предоставяне на грижа за децата,
жертви на насилие и застъпничество за правата им при участието им в
административни и съдебни процедури.
Програмата „Зона ЗаКрила” е от особено значение за нашата организация,
тъй като тя обединява усилията на Уницеф, bTV - една водеща медия, и огромен
брой български граждани за подкрепа на децата, жертви на различни форми на
насилие.
През месец декември на 2015 г. изпълнителният директор на Уницеф,
Антъни Лейк, пристигна на визита в България и посети Детски център Зона
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ЗаКрила към Фондация „Асоциация Анимус”. За нас това бе изключително
емоционална среща, на която няколко деца и родители разказаха за помощта и
подкрепата, която са получили в нашата организация. Вълнуващо бе за нас да
чуем високата оценка, която дадоха клиентите ни за свършената работа от
членовете на нашия екип.
През 2015 г. Фондация „Асоциация Анимус” участва като партньор в голям
брой международни и европейски проекти. От ангажираността ни на
международно ниво личи, че организацията е ценен и често канен партньор,
който е предпочитан заради високата си професионална експертиза, капацитета
си за осъществяване на новаторски инициативи и добрата практика за
администриране на проекти.
Проектите, осъществени от организацията през 2015 г., бяха основно в
областите на подкрепа на деца и семейства, детско участие, домашно насилие,
трафик на хора, превенция на насилието срещу жени и деца, насърчаване на
психичното здраве и др.
През изминалата година обучителния център на Фондация „Асоциация
Анимус” бе търсен за предоставяне на методическа помощ, супервизия и
специализирано обучение на професионалисти от центрове за обществена
подкрепа, центрове за настаняване от семеен тип, отдели за закрила на детето,
различни професионалисти и т.н. През 2015 г. към Учебен център към Фондация
,,Асоциация Анимус“ бяха проведени 434 обучителни събития с участието на 1
067 участници. Получихме много положителни и интересни обратни връзки от
участници в различни обучителни събития, някои от които с радост споделяме в
края на този годишен отчет.
През 2015 година бяха консултирани общо 16 703 клиенти, като от тях 12
331 консултации са проведени на Националната телефонна линия за деца, а 1
836 са били консултираните на Горещата телефонна линия за пострадали от
насилие. 56 клиенти са били настанени в Кризисен център за пострадали от
насилие „Св. Петка” и общо 933 клиенти са се възползвали от услугите,
предоставяни в Център за консултиране, психотерапия и психоанализа, Травма
центъра към Фондация „Асоциация Анимус” и Детски център за застъпничество
и подкрепа „Зона Закрила”. Други 443 клиенти са се възползвали от услугите,
предоставяни в Комплекса за социални услуги за деца и семейства, като 37 от
тях са майки и бебета, настанени в Звено “Майка и бебе”.
През 2015 г. се навършиха 6 години откакто Фондация “Асоциация
Анимус” управлява Националната телефонна линия за деца 116 111, която се
финансира и мониторира от Държавната агенция за закрила на детето. През
тази година капацитета на линията се увеличи с още 2 работни места.
Организацията продължи управлението на Комплекс за социални услуги
за деца и семейства, състоящ се от Център за обществена подкрепа и Звено
„Майка и бебе”. Трайна тенденция, която се запази и през изминалата година е
че броят на децата и семействата в риск, подкрепени от екипа на комплекса,
далеч надхвърля капацитета на центъра, определен в методиката на държавноделегирана дейност.
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Управлението на Звено „Майка и бебе” продължава да бъде сериозно
предизвикателство за организацията ни. Голямо затруднения е набирането на
кадри, тъй като програмата е една от най-недофинансираните и трудни за
управление програми. Повечето държавно-делегираните програми за превенция
на изоставянето на бебета в страната реорганизираха дейността. Благодарение
на усилията на нашия екип успяхме да работим на пълни обороти и да помогнем
на 37 жени и бебета.
2015 г. бе и годината, в която Фондация „Асоциация Анимус” за първи път
отказа изпълнението на одобрен за финансиране проект по норвежката
програма за домашно насилие, тъй като условията на договора си поставяха за
цел да компенсират забавянето на оценката на проектите от страна на оператора
на програмата в България – Министерство на вътрешните работи – за сметка на
качеството на подкрепата, предоставяна на пострадалите от насилие.
Понякога се чувстваме гневни от изключително тежките случаи на жени и
деца, жертви на насилие, и много самотни в опитите си да помогнем на
пострадалите по начина, по който ние разбираме помощта. Изпитваме сериозни
трудности в партнирането си със социалната система и ключовите служби, от
които зависи подкрепата на жертвите. Определено считаме, че сферата за
подкрепа на жертви на насилие в България е в сериозна криза поради честата
смяна на управлението в последните години и голямото текучество на персонал.
Въпреки това сме с ясното съзнание, че няма как да осъществяваме мисията и
дейността си без да работим заедно с държаните институции и да полагаме
всички усилия това да се случва, без да правим компромис с качеството на
помощта, която предоставяме на клиентите си.
Благодарим от сърце на всички, които са подкрепили нашите идеи. Това са
тези, които вярват в нас, членовете на Борда, нашите спомоществователи, екипът
от психотерапевти и социални работници, които непрекъснато се стремят към
професионално развитие и предоставяне на качествени услуги, доброволците,
студенти и стажанти, които със своя труд и енергия подпомагат социалните
програми. Зад успешната работа на Фондация „Асоциация Анимус” стабилно
стоеше един посветен програмен екип и отлично работеща администрация.
Доброволците и стажантите помагат в най-трудните места – Кризисния център
„Света Петка”, Горещата телефонна линия за хора, пострадали от насилие, Звено
„Майка и бебе”, където има най-много нуждаещи се.

Надежда Стойчева

Мария Чомарова
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II.

ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2015 г.

1. „Комплекс за социални услуги за деца и семейства”, състоящ се от Център за
обществена подкрепа и Звено „Майка и бебе“ (1-ви декември 2014 г. - 30-ти ноември
2017 г.), финансиран от държавния бюджет на Република България чрез Столична
община по механизма на държавно-делегираните дейности;
2. „Кризисен център за пострадали от насилие "Св. Петка" (1-ви март 2015 г. - 1-ви март
2018 г.), финансиран от държавния бюджет на Република България чрез Столична
община по механизма на държавно-делегираните дейности;
3. „Травма център за деца и семейства” (септември 2013 г. - август 2016 г.), финансиран
от Българо-швейцарска програма за сътрудничество, Фонд за реформи, свързани с
участието на гражданското общество;
4. „Национална телефонна линия за деца 116 111” (май 2013 г. - май 2015 г.; май 2015
г. – май 2016 г.), финансиран от бюджета на Република България, чрез Държавната
агенция за закрила на детето по Закона за обществените поръчки;
5. „Гореща телефонна линия за пострадали от домашно насилие”- (1-ви януари 2015 г. 31-ви декември 2016 г.), финансиран от Министерство на правосъдието;
6.

“Зона ЗаКрила” - Детски център за застъпничество и подкрепа, (1-ви октомври 2015
г. - 30-ти декември 2016 г.), финансиран от Уницеф България;

7. „Въвеждане на подход, основан на детското участие за ранна идентификация и
превенция на училищния тормоз в училище в 7 държави, членки на ЕС”, (1-ви
декември 2014 г. - 30-ти ноември 2016 г.), финансиран по Програма DAPHNE III на
Европейски съюз;
8. „Съвместни усилия от страна на България и Швейцария за незабавна и безусловна
закрила на жертви на трафик и превенция на трафика на хора” (5-ти януари 2015 г.
– 4-ти януари 2018 г.), финансиран от Българо-швейцарска програма за
сътрудничество;
9. „Съвместни усилия в прилагането на комплексен подход в борбата с домашното
насилие в България и подкрепата на жертвите”, (1-ви септември 2015 г. - 1-ви
септември 2018 г.), финансиран от Фондация „OУK”, Швейцария;
10. „Комплексна програма от грижи за пострадали от насилие в България” (юни 2013 г. май 2015 г.), финансиран от Фондация „Медикор”, Лихтенщайн;
11. „Център за подкрепа на жертви на домашно насилие в България” (септември 2015 г.
- септември 2018 г.), финансиран от Фондация „Медикор”, Лихтенщайн;

6

12. „Приятелите на Зипи” - бъдещите граждани на България (3-ти февруари 2014 г. - 3ти април 2016 г.), финансиран по Програма за подкрепа на НПО в България към
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство;
13. “Изграждане на капацитета на Фондация „Асоциация Анимус” за осигуряване на
устойчивост при въвеждането на програмата „Приятелите на Зипи” в масовото
училище” (ноември 2014 г. - октомври 2015 г.), финансиран по Програма за подкрепа
на НПО в България към Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство;
14. „Хуманитарна помощ за жени и деца, жертви на насилие, настанени в Кризисен
център за пострадали от насилие” (20-ти февруари 2015 г. - 20-ти февруари 2016 г.),
финансиран от благотворителна Фондация към Международен женски клуб – гр.
София;
15. „Кампания Mencare в България” (1-ви декември 2013 г. - 30-ти ноември 2016 г.),
финансиран от Фондация „ОУК”, Швейцария, с изпълняваща организация
„Асоциация Родители”, Фондация „Асоциация Анимус” е партньор по проекта;

16. „Намаляване на броя на младежите в риск” (1-ви ноември 2013 г. - 31-ви октомври
2015 г.), финансиран от Програма „Подкрепа за НПО сектора в Латвия”,
Подпрограма „Мярка за проекти на НПО” на Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., с изпълняваща организация
Providus, Латвия, Фондация “Асоциация Анимус” е партньор по проекта;
17. „Подпомагане на правото на жертвите на трафик в България, Словакия и Румъния
да получават правна помощ – подход, основан на правата на човека” (януари 2013 г.
- декември 2015 г.), финансиран по Програма „ISEC” на Европейски съюз с
изпълняваща организация Холандски Хелзинкски комитет, Фондация “Асоциация
Анимус” е партньор по проекта;
18. „Трафикът на хора като криминален бизнес” (май 2014 г. - март 2016 г.), финансиран
от Седма рамкова програма на Европейски съюз, с изпълняваща организация
Тристранни изследвания и консултиране, Фондация “Асоциация Анимус” е партньор
по проекта;
19. „Заедно да осигурим справедливост на уязвими групи хора“ (ноември 2014 г. октомври 2015 г.), финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., с
изпълняваща организация Фондация „Джендър Алтернативи”, Фондация
“Асоциация Анимус” е партньор по проекта;
20. „От А до Я за безопасността” (1-ви януари 2015 г. – 31-ви декември 2016 г.),
финансиран по Програма „ДАФНЕ III” на Европейския съюз, с изпълняваща
организация „Защита на правата на жените от ирански и кюрдски произход”,
Фондация „Асоциация Анимус” е партньор по проекта;
21. „Алтернативно бъдеще за овластяване на деца, жертви на насилие в алтернативна
грижа чрез програма за повишаване на капацитета на професионалисти" (1-ви
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декември 2015 г. - 30-ти ноември 2017 г.), финансиран по Програма „Права,
равенство и гражданство” на Европейския съюз, с изпълняваща организация
Фондация „СУРТ”, Испания, Фондация „Асоциация Анимус” е партньор по проекта;
22. „Да изразим себе си” (17-ти юни 2015 г. - 30-ти април 2016 г.), финансиран от
Столична община, Фондация „Асоциация Анимус” е партньор по проекта;
23. „Мрежа за работа” (1-ви юли 2015 г. - 15-ти февруари 2016 г.), финансиран от
Български дарителски форум;
24. „Повишаване на ефективността на насочването, подкрепата, закрилата и
реинтеграцията на жертви на трафик на хора, чрез практическо приложение на
транснационалния механизъм” (1-ви януари 2015 г. - 1-ви март 2016 г.), финансиран
по Програма „Мярка 30” на Норвежкия финансов механизъм, с изпълняваща
организация Генерална дирекция „Борба с организираната престъпност”, Фондация
„Асоциация Анимус” е партньор по проекта;
25. “RISE - Повишаване на вътрешните ресурси за справяне с училищния тормоз” (15-ти
октомври 2015 г. - 15-ти октомври 2017 г.), финансиран по Програма „Права,
равенство и гражданство” на Европейския съюз, с изпълняваща организация
„СИВИФОРМ”, Италия, Фондация „Асоциация Анимус” е партньор по проекта.
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III.

РЕЗЮМЕТА НА ОСЪЩЕСТВЕНИ ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2015 г.

1. Комплекс за социални услуги за деца и семейства
1-ви декември 2014 г. – 30-ти ноември 2017 г.
Финансиран от държавния бюджет на Република България чрез Столична община
по механизма на държавно-делегираните дейности
Комплексът за социални услуги за деца и семейства, управляван от
Фондация “Асоциация Анимус”, се състои от Център за обществена подкрепа и
Звено „Майка и бебе”.
И през 2015 година, постигнатите резултати са плод на много грижа за
хората, климата на работа, компетенциите и отговорността на всеки член на
екипа. Продължаваме да поддържаме високо квалифициран персонал, тъй като
анализите ни през годините показват, че активната психологическа и социална
работа е ресурс, чрез който се постига качествена социална услуга. Това само по
себе си е предизвикателство, което ни задължава да надграждаме и
усъвършенстваме своите знания и умения и да постигаме още по голяма
ефективност и качество на предоставяните от нас услуги. Гарант за качеството на
предоставяните услуги е и принципа, който сме въвели в практиката, и който
продължаваме да прилагаме – потребителят да е активен участник в процеса на
предоставяне на услугата. Всеки вид социална услуга е организирана така, че да
дава възможност на потребителя да развива своята независимост, а не да се
превръща в зависим от грижа и от самата услуга.
И през 2015 година екипът на
ЦОП продължи да работи по всички
разписани програми с голям брой
потребители. Прави впечатление, че
през четирите години на управление на
ЦОП трайно се утвърди и програмата
Музикална
рехабилитация.
От
програмата Музикална рехабилитация
се възползват деца, носители на
разнообразни проблеми и затруднения:
осиновени деца, деца с поведенчески
проблеми, деца, преживели насилие,
деца с обучителни затруднения и др.
Чрез Музикалната рехабилитация децата подобряват артикулацията и
способността си за изразяване, както и за развиване на концентрацията и
вниманието. Чрез използването на музиката като универсален медиум за
изразяване, децата се подпомагат в общуването и се дава възможност по
безопасен начин да изразяват емоционални състояния. Това е от особена важност

9

за деца с травматична история. Музикалната рехабилитация се осъществява
като децата пеят, слушат песни и музика, учат се на ритъм и хармония. Ярък
пример за ефекта от тази програма е случаят на Моника. Детето се обучава в
момента в училище „Луи Брайл” за деца с нарушено зрение. Моника е напълно
незряща. Момичето има много големи дадености и се развива много добре в
музикално и певческо отношение. Нейното желание е да продължи обучението
си в музикално училище или по-нататък в музикалната академия. Моника
участва като индивидуален изпълнител в конкурса „Път към славата” на
31.01.2015 г., 01.02.2015 г., където печели овациите и възторга на публиката.
През януари 2015 г. с любезното съдействие на „Александра Аудио”,
реализирахме самостоятелен аудио запис. Александра Аудио спонсорираха
записа на това талантливо дете, с което сбъднаха една от мечтите му.
Този и още много такива успешни случаи ни носят удовлетворение от
работата и ни дават сили да продължаваме да предоставяме социалните услуги,
които да повлияват на благосъстоянието на потребителите и реално да
подобряват качеството им на живот.
Звено „Майка и бебе”
Социалната услуга Звено „Майка и бебе” е с отворен режим на пребиваване, а
настаняването се осъществява от отделите „Закрила на детето” като мярка за
закрила на децата и ние работим в тясно сътрудничество с тях, обединени в
общата цел за постигането на добри и ползотворни резултати.
Усилията на екип Звено „Майка и бебе”
са
насочени
към
повишаване
на
социалните компетентности на майките, с
цел подобряване на цялостното им
функциониране, като се набляга на
подкрепата на майката в полагането на
грижите за бебето, с което да се утвърди
усещането за сигурност и увереност в
ролята й на родител, както и изграждане
на емоционална връзка майката – дете.
Важна посока на работата е подкрепа на
майката при създаването на пълноценна и
плътна връзка на привързаност с бебето,
както и усилената работа с подкрепящата среда и разширеното семейство на
майката с цел пълната й реинтеграция.
Благополучието и пълноценното развитие на децата е наш приоритет, затова
е подбран екип от специалисти, за които работата в Звеното не е просто „работа”,
а призвание, отдаденост и съпричастност.
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2. Kризисен център за пострадали от домашно насилие „Света Петка”
1-ви март 2015 г. - 1-ви март 2018 г.

Финансиран от държавния бюджет на Република България чрез Столична община
по механизма на държавно-делегираните дейности

Кризисният
център
„Света
Петка”
е
единственото място в София за настаняване на
пострадали от домашно насилие, жени и деца.
Услугата се ползва от пострадалите от домашно
насилие не само в София и София област, но и от
цялата страната.
През 16-те години на съществуването си от
създаването си през 1999 г. до днес, Кризисният
център не е затварял и не е спирал работата с
клиенти. Поддържането на услугите е сериозно
предизвикателство към екипа и е съпроводено с много
усилия.
Спешното настаняване, навременната психологическа
помощ и социалното застъпничество са дейности, които
създават базисните условия за справяне в ситуация на
насилие.
Непрекъснатия
денонощен
режим
на
Кризисния център дава възможност за навременна
подкрепа,
която
в
отделни
случаи
е
животоспасяваща.
По-голямата част от жените, които се обръщат
към Кризисния център за подкрепа, се намират в
състояние на безизходица, провокирани от
скорошен побой или друг акт на насилие спрямо тях
или децата им, или най-общо от събитие в живота
им, с което те усещат, че не могат да се справят.
Това обикновено е свързано с усещане за
наложителна промяна, едновременно с това на
обърканост, изчерпаност, страх и безсилие.
В ситуацията на засилена икономическа криза,
каквато е ситуацията в България в момента, към Кризисния център се обръщат
предимно жени, самостоятелно или с децата си, които са в изключително тежко
емоционално състояние и социално-икономическа ситуация. В този смисъл
разрешаването на този тип случаи изисква много повече време, ресурси и
включването на по-голям брой релевантни към проблема институции.
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Основните проблеми, които се очертаха през изминалата година, са свързани
с:



















правна защита на жертвите на домашно насилие и предприемане на
спешни мерки по Закона за защита от домашно насилие (ЗЗДН).
Независимо от спешността и сериозността на случая се наблюдават случаи
на забавяне на издаване на заповедта, което в голяма степен разколебава
жертвите и засилва съмненията й относно нейната защита и подпомагане;
затруднен достъп до здравни услуги поради неизплатени здравни
осигуровки;
процедурата за настаняване в Кризисния център, която е твърде
бюрократична и несъобразена с изискването за спешно настаняване;
недостатъчна информираност на служителите, обвързани с разрешаване
на случаи на домашно насилие, относно правомощията, които имат
другите институции;
неадекватна оценка на риска и омаловажаване на ситуацията в някои от
случаите;
проблеми с разпознаване на случаи на домашно насилие от служители,
обвързани с разрешаване на подобни казуси;
подценяване и омаловажаване на разпознато домашно насилие от
специалисти;
липса на достатъчно знания за работа с пострадали от домашно насилие и
извършителите;
липса на достатъчно знания за проявленията на домашното насилие,
последиците за личността и семейството/двойката;
пренебрежимо малко производства по чл. 8, т. 4 от ЗЗДН;
често пъти личните лекари отказват да издават документи,
удостоверяващи нанесени телесни повреди, като пренасочват към съдебна
медицина, където таксата за издаване на съдебно-медицински експертизи
(СМЕ) е прекалено висока и непосилна за повечето клиенти;
липса на координирана работа между отделните звена на социалната
система;
много от адвокатите отказват да водят дела в случаи на оплакване само от
психическо и емоционално насилие, тъй като за него липсват физически
лесно разпознаваеми белези и доказателства. Съществува подценяване на
насилието в тези случаи;
на пострадалите често се отказва или се възпрепятства приемането на
устни и писмени жалби и сигнали за извършено домашно насилие, като
същите се пренасочват към НПО или съда. В случаите на приети жалби е
практика неиздаването или забавеното издаване на входящи номера, което
е от особено значение при подаване на молба за защита по ЗЗДН в съда,
тъй като те са важно доказателствено средство, приложимо към входящата
документация;

12











не се познават достатъчно и не се използват правомощията по ЗЗДН,
ЗМВР и Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и
пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ) във връзка със случаите на
домашно насилие;
има случаи на отказано съдействие на пострадалото лице при подаден
сигнал, както и съставянето на документи, удостоверяващи факта на
извършеното домашно насилие;
има случаи, в които полицейските служители, с цел овладяване на
ситуацията, приканват пострадалото лице да напусне жилището въпреки
нежеланието му, вместо да бъдат предприети мерки спрямо извършителя;
често чл. 2 ал. 2 от ЗЗДН не се прилага по смисъла на закона, а именно, че
е достатъчно да се докаже, че дете е присъствало по време на инцидент на
домашно насилие, за да се приеме, че е жертва на психическо и
емоционално такова. В такива случаи част от съдебните състави изискват
от пострадалите да доказват преки актове на насилие върху децата им – в
разрез с нормата на ЗЗДН и международното и европейско право;
във връзка с благоприятното развитие на случаи на деца се изисква като
продължение на грижата да бъде променена мярката за закрила, като
например, един добър възможен вариант е приемна грижа. Изключителни
затруднения се срещат при осигуряване на приемно семейство, особено при
деца, които са над 10 годишна възраст.

Друга тенденция, която се очертава при направените оценки на риска и
неговото управление при случаи на пострадали от домашно насилие, обърнали
се към Кризисния център „Света Петка” през изтеклата година, е че са свързани
с особено тежко упражнено физическо насилие до степен опасна за живота , като
фрактури на ребра, на бедрена кост, разкъсано-контузни рани в областта на
главата, заплахи за убийство, изнасилвания в брака, заплахи за разстрел с
притежавано огнестрелно оръжие, опити за душене, комоцио вследствие тежък
побой, побой по време на бременност, както и случаи на хомицид. Работата по
тези случаи изискваше координираните и добре съгласувани действия на служби
и институции, релевантни към проблема. При описаните случаи децата са
свидетели на актовете на домашно насилие или са подложени на физически и
емоционален тормоз.
Партньорската работа с други структури, ангажирани с разрешаването на
проблемите на пострадалите от домашно насилие, е от голямо значение за
успешното им разрешаване. Поради това една от основните задачи на екипа през
изминалата година продължава да е поддържането, достъпността и участието на
други служби, за осигуряване на възможност за избор и непрекъснатост на
грижата за пострадалите. Значителни усилия бяха посветени на посещения на
съответните служби, което е една добра форма на инвестиция, в резултат на
което се увеличава и ефективността на съвместната ни работа по случаи.
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3. Проект „Травма център за деца и семейства”
1-ви септември 2013 г. – 31-ви август 2016 г.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария,
чрез Българо-швейцарска програма за сътрудничество –
Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество

„Травма център за деца и
семейства” осигурява безплатни
програми за деца, които са
преживели
травматични
събития и имат нужда от помощ
и
възстановяване.
Травма
центърът е специализирана
услуга – единствена по рода си
в България.
Чрез програмите на „Травма
център за деца и семейства” се
подобрява
устойчивостта
и
възможностите на децата да
преработват
травматичните
събития в живота си и да се
справят и в бъдеще. Помага се
на родителите да повишат своя
капацитет
за
добро
родителстване и за създаване
на подкрепяща семейна среда, в
която
детето
да
израства
спокойно и здраво. Подкрепят
се също и важните фигури в
живота
на
детето
извън
семейството, които са ключови
за развитието и адаптацията на
детето в обществото.
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Натрупаният до момента опит от работата на Травма
центъра сочи, че програмите предлагат подходяща и
благоприятна рамка за работа с тежки случаи на хора,
преживели травма. Внимателната селекция на екипа
и непрекъснатите усилия за подобряването на
качеството на тяхната работа чрез супервизия и
обсъждане на случаи са залог за добре развити умения
за разпознаване симптомите на травмата и
интервениране на такива случаи, както и действат
като бариера пред бързото професионално прегаряне,
така опасно при работа с подобни сложни и
емоционално натоварващи случаи. Членовете на
екипа имат възможността да се специализират и
развият допълнително своите знания и подход за
работа с тази специфична група клиенти, да си
оказват взаимно подкрепа и да се учат от опита си, а
супервизиите надграждат техните умения. Не само
познаването и прилагането на психодинамичния
подход, насочен към работа с дълбинни преживявания
и
проблематика,
но
съчетаването
му
с
мултидисциплинарен подход и фокусът към работа и с
родителите дават възможност за много по-цялостно
адресиране на проблемите на децата и семействата,
който ползват услугите на центъра.
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4. Национална телефонна линия за деца 116 111
май 2013 г. – май 2015 г.; май 2015 г. – май 2016 г.

Финансирана от бюджета на Република България, чрез Държавната агенция
за закрила на детето по Закона за обществените поръчки

Националната телефонна линия за
деца 116 111 отбеляза шест години от старта
си през октомври 2015 г. За целия този
период програмата е управлявана от
Фондация
„Асоциация
Анимус”
след
спечелени конкурси по ЗОП.
Линията е 24-часова и предлага
консултиране, информиране и помощ за
деца – както и за пълнолетни лица,
свързващи се във връзка с проблем на дете.
Месечно на нея се приемат около 9 000
повиквания и се провеждат около 1 000
психологически консултации. През месец
май 2015 г бе осигурена възможност за
увеличаване броя консултанти, така че да
може се отговаря на повече обаждания.
Съответно за 2015 г. бе отбелязан найголемият брой приети обаждания – 108 852. Линията се ползва преди всичко от
тийнейджъри и проблемите, за които търсят помощ, са разнообразни – трудности
в междуличностните и семейните отношения, психосоциални проблеми, насилие
и тормоз. През 2015 г делът на пълнолетните клиенти на линията нарастна
значително – белег както за нейната популярност, така и за нуждата от повече и
специфични услуги в общността.
Линията е и бърз и достъпен канал за подаване на информация за деца в
риск – през 2015 г. са приети 649 случая, които са били предадени към отделите
‘Закрила на детето” с цел проверка на случая и намеса на място – с близо 200
повече от предходната година. Това увеличаване на броя постъпващи сигнали за
деца в риск е трайна тенденция, която показва нарастващата популярност на
телефонната линия, нейната разпознаваемост като достъпен канал за
сигнализиране за рискови случаи, както и за получаване на психологическа
помощ и подкрепа. Екипът на линията се състои от специално обучени
професионалисти в сферата на психологията, социлната работа и специалната
педагогика, които чрез работа на смени оебзпечават непрекъснатостта на
функциониране на линията.
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5. Проект „Национална гореща телефонна линия за подкрепа и насочване на
хора, пострадали от насилие”
1-ви януари 2015 г. – 1-ви януари 2017 г.

По договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-0078/13.02.2015г., сключен с Министерство на правосъдието

Проектът „Национална гореща
телефонна линия за подкрепа и
насочване на хора, пострадали от
насилие” има за цел да осигури
достъп до помощ за пострадали от
домашно насилие чрез Национална
гореща
телефонна
линия
за
преживели насилие 02 981 76 86,
както и да осигури насочване към социални услуги в цялата страна, които могат
да съдействат при случаи на домашно насилие.
Групите, към които е насочен проекта, са жени, мъже и деца, пострадали от
домашно насилие и техните близки от цялата страна. Друга важна целева група
са консултантите на Националната гореща телефонна линия за подкрепа и
насочване на хора, пострадали от насилие.
Основна дейност по проекта бе функциониране на Гореща телефонна линия
за хора, пострадали от домашно насилие 02/ 981 76 86.
През 2015 г. по проекта бяха изготвени материали за информация и
публичност (1 000 дипляни) и бяха проведени 3 медийни изяви. Информация за
медийните изяви може да бъде намерена на следните линкове:




http://bnt.bg/part-of-show/kak-konsultantite-na-animus-pomagat-v-situatsiya-nakriza;
http://darikradio.bg/asociaciia-quot-animus-quot-18-godini-po-kasno.html;
http://bnr.bg/varna/post/100608147/veche-18-godini-nacionalnata-goreshtatelefonna-linia-za-postradali-ot-nasilie-pomaga-na-nujdaeshti-se

През изминалата година бяха проведени общо 1836 телефонни консултации
на хора, преживели насилие, 145 телефонни консултации с юрист във връзка с
правата и помощта, предвидени в ЗЗДН, както и кампания за набиране на нови
консултанти на Гореща телефонна линия за хора, пострадали от насилие.
През май 2015 година се проведе петдневно интензивно обучение на 20
консултанта за въвеждане в работата на Гореща телефонна линия за хора,
пострадали от насилие.
В рамките на проекта, за нуждите на екипа от консултанти на Гореща
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телефонна линия за хора, пострадали от насилие, бяха проведени 24 групови
супервизии. Два пъти месечно в групов формат се обсъждаха проблемните
обаждания, с цел постоянно повишаване компетентността на консултантите и
превенция на професионалното прегаряне. Всяка супервизия продължаваше 90
минути и беше водена от опитен специалист в областта на домашното насилие.
Допълнително бе проведен семинар за екипа от консултанти на горещата
телефонна линия за годишна оценка на работата и планиране на дейностите за
следващата година, както и дебрифинг-семинар за обсъждане на случаи.
Бе изработена методология за получаване на обратна връзка от клиентите на
Линията и изготвена анонимна анкета за клиентите на Националната
телефонна линия за пострадали от насилие, която бе качена на сайта на
Фондация „Асоциация Анимус”: http://animusassociation.org/goreshta-linia/
Актуализира се „Карта на услугите за пострадали от домашно насилие”, която
се
намира
на
сайта
на
Фондация
„Асоциация
Анимус“:
http://animusassociation.org/za-fondaciata/partniori/sluzhbi-organizacii-programi/.
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6. Проект “Зона ЗаКрила” - Детски център за застъпничество и подкрепа
1-ви октомври 2015 г. – 30-ти декември 2016 г.

Финансиран от Уницеф България

Детският център за застъпничество и подкрепа “Зона ЗаКрила” е
специализирана програма към Центъра за обществена подкрепа, който стартира
своята работа на 02.10.2015 г.
Центърът предоставя услуги на деца, преживели насилие и техните
семейства, като въвежда специализиран
подход и услуги, обединяващи добри
юридически, медицински, психологически
и социални практики с приятелски към
детето процедури и среда. Зона ЗаКрила
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. Центърът е организиран
на базата на мултидисциплинарен екип, в който се включват представители на
органите за закрила на детето. Специализираната програма се подкрепя от
УНИЦЕФ и bTV. Зона ЗаКрила развива дейността си на територията на
общините Оборище, Подуяне и Кремиковци.
За последното тримесечие на годината от стартирането на програмата се
проведоха редица междуинституционални срещи с правителствени организации
и представяне на дейностите. Разработена бе Методика за работа на детския
център. Проведени бяха редица специализирани обучения на екипа на Зона
ЗаКрила. Сформиран бе местен мултидисциплинарен екип към центъра, в който
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се включиха съдия, прокурор, полицай, социален работник от отдел „Закрила на
детето“ в ДСП – Оборище, представители на общинските райони Кремиковци,
Подуяне и Оборище, двама съдебни лекари. Към екипа на Зона ЗаКрила бе
ангажиран адвокат.
За изминалия период стартира
работата с клиенти по специализираните
програми на центъра. През месец
декември Зона ЗаКрила бе домакин на
среща
между
г-н
Антъни
Лейк
изпълнителен директор на УНИЦЕФ и
клиенти на центъра. В емоционалния дух
на срещата клиентите споделиха, че в
Зона ЗаКрила са намери психологическа,
юридическа и социална подкрепа.
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7. Проект „Разпознаване и превенция на тормоза в училище - участие и гледна
точка на децата в 7 държави, членки на ЕС”
1-ви декември 2014 г. – 30-ти ноември 2016 г.

Финансиран от Програма DAPHNE III на Европейския съюз

Проектът е разработен в партньорство с още шест организации – Save the
Children (Румъния), LDI (Словакия), City of Gothenburg (Швеция), SPI Forschung
(Германия), Barnardo’s (Великобритания) и ICDI (Холандия), като Анимус е
водещата организация. С гордост споделяме, че този проект е класиран на първо
място сред европейските проекти.
Перспективата на децата към тормоза в
училище е в центъра на нашия проект.
Първата стъпка бе да се свържем с
ученици от европейските държави-участници
в проекта и да ги помолим, в рамките на
работни ателиета, да споделят своите
чувства, виждания, страхове и очаквания за
безопасността
в
училище.
Децата
и
младежите направиха това чрез рисунки,
снимки, игри, текстове и др. В работните
ателиета, проведени в България, участваха
ученици от 7 софийски училища. Освен в
работни ателиета, децата участваха и във
фокус -групи и интервюта.
Със събраните мнения на децата
изработихме
книжка,
която
разпространяваме сред всички учители и
заинтересовани лица от системата за
закрила на детето, за да може „детските
гласове” да достигнат до тях. Книжката е на
7 езика и е достъпна и в електронен формат.
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Екип
на
Анимус
проведе обучения с учители от различни
столични училища по темата за насилието,
агресията,
здравословното
общуване,
правилата
и
атмосферата
в
училище.
Обученията предоставиха пространство за
представяне и обсъждане на „Механизма за
противодействие на училищния тормоз между
децата и учениците в училище“. „Асоциация
Анимус“ е част от работната група към МОН,
която е разработила и ревизирала механизма.
В Центъра за консултиране, психотерапия и психоанализа на Анимус, в
рамките на психотерапевтичните програми се предоставя психологическа
подкрепа на ученици, които са станали жертва на насилие и тормоз, както и на
техните родители. Предлагаме консултиране както на пострадалите деца, така и
на децата, осъществяващи тормоз.
В рамките на проекта ще запознаем с наученото по-широка аудитория от
специалисти, отговорни за развитието, грижата и закрилата на децата –

училищни директори, учители, психолози, социални работници, полицаи,
политически отговорните лица и други ключови заинтересовани страни .
Вярваме, че чрез подхода, фокусиран към детето, ще успеем да докоснем и
променим и гледната точка на възрастните към емоционалните нужди на
децата, за да могат да разпознават, да се намесват и да предотвратяват случаи
на тормоз над деца.
В заключителната фаза на проекта ще
оценим съществуващите законодателни рамки
по темата за превенция на тормоза в училище в
седемте държави и ще стимулираме публичен
дебат и ще изготвим препоръки за възможни
законодателни промени.
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8. Проект “Съвместни усилия от страна на България и Швейцария за незабавна
и безусловна закрила на жертвите на трафик и превенция на трафика на хора”
5-ти януари 2015 г. – 31-ви декември 2017 г.

С финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез тематичен фонд
„Сигурност” на Българо-швейцарска програма за сътрудничество

В партньорство с швейцарската организация за подкрепа на жертви на
трафик FIZ и Международния център за развитие на миграционни практики
(ICMPD). Проектът е част от Българо-швейцарска програма за предотвратяване
на трафика на хора и закрила на жертвите, осъществявана съвместно с
Националната комисия за борба с трафика на хора и Мисията на
Международната организация по миграция (IOM) в България.
Проектът цели да осигури зачитане на правата на жертвите на трафик на
хора за незабавен и безусловен достъп до услуги, след като бъдат
идентифицирани в Швейцария като страна на дестинация и в България като
страна на произход. Той работи за устойчивото прилагане на мерките за защита
на жертвите на трафик на хора, както е предвидено в швейцарското и
българското законодателства.
Някои от по-важните дейности през 2015 г. бяха:
-

-

-

-

изработване
на
двустранни
българо-швейцарски
насоки
за
идентификация, защита и насочване на жертви на трафик между
България и Швейцария – създаване на двустранна работна група (в
партньорство с FIZ);
наблюдение и оценка на прилагането на Националния механизъм за
насочване и подпомагане на жертви на трафик (в партньорство с ICMPD) –
семинар с институциите, прилагащи механизма, за изработване на
методология и критерии за оценка;
аналитичен доклад „Фактори, благоприятстващи трафика на хора от
България към Западна Европа”;
представяне на легалните начини за български граждани да живеят и
работят в чужбина с цел превенция на трафика на хора и трудовата
експлоатация;
6 уъркшопа за младежи от институции за превенция на трафика на хора
чрез развитие на умение за безопасно търсене на работа;
две обучения на консултантите на Горещата телефонна линия 02/981 76 86
за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация;
превенционна кампания „Има нещо гнило в обявата”:
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 плакати – във всички бюра по труда и 900
пощенски станции в цялата страна, както и на
всички ГКПП;
 брошури – на седалките на
автобусите, които заминават за
страните дестинации в Европа;
 билборди – на основните ГКПП
(Русе, Калотина, Кулата, Капитан
Андреево) и на централни места в
София;
 външна реклама - на заминаващи
на летище Варна, Бургас, София
(терминал 1 и 2);
 плакатна кампания в центъра на
София и във всички
заведения в София.
-

-

висши

учебни

повишаване на капацитета на Кризисния
център и развитието му в Транзитен
център за жертви на трафик. Обучение и
супервизия за социалните работници;
спешни и безусловни услуги за жертви на
трафик.
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9. Проект „Съвместни усилия в прилагането на комплексен подход в борбата с
домашното насилие в България и подкрепата на жертвите”
1-ви септември 2015 г. – 1-ви септември 2018 г.

С финансовата подкрепа на Фондация „OУK”, Швейцария

Общата цел на проекта е осигуряване на устойчивост в борбата с домашното
насилие в България. Специфични цели на проекта са:
1. Осигуряване на правна рамка за изпълнението на социални услуги за
жени, жертви на домашно насилие. Необходима е активна работа за повишаване
на капацитета на съответните местни структури за прилагане на вече
разработените координационен механизъм и минималните стандарти за
социални услуги, така че да не останат на хартия.
2. Ангажиране на местните власти по темата за домашното насилие и
повишаване на капацитета на ключови заинтересовани страни на местно ниво за
борба с домашното насилие в съответствие с координационния механизъм и
минималните стандарти. Един от най-важните уроци, научени от предишния
проект на Фондация „Асоциация Анимус”, финансиран от Фондация „ОУК”, е че
най-трудно се работи с индивидуалните нагласи към домашното насилие на
хората във властта. Това ясно показва, че дори и координационният механизъм и
минималните стандартите да бъдат официално приети от ключовите
институции, не е възможна съществена промяна без сериозното участие на
местните общности. Следвайки принципите на Фондация „ОУК” за съфинансиране, Фондация „Асоциация Анимус” ангажира местните общности в
борбата с домашното насилие – те ще осигурят зали, логистика, участие на
местно ниво, и т.н.
3. Създаване на устойчив модел за специализирана комплексна услуга, която
предоставя подкрепа на хора в ситуация на домашно насилие. Съществуването
на такъв център ще даде възможност на потребителите на услуги да търсят
помощ и да участват в по-нататъшното развитие на услуги, предназначени за
тях. Това само по себе си има овластяващ ефект върху жертвите. Центърът ще
събира обратна връзка от клиентите за предлаганите услугите, с цел
подобряване на услугите.
Целевите групи на проекта са жени, юноши и деца, жертви на домашно
насилие, местни власти, ключови заинтересовани страни, както и хора и
институции, които вземат решения по темата за домашното насилие.
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Проектът планира провеждането на лобистка кампания; лобиране в
партньорство с Алианса за защита от насилие, основано на пола и Фондация
„Джендър алтернативи” за подписването и ратифицирането на Конвенцията на
Съвета на Европа за борба с насилието срещу жени и домашното насилие;
участие в изготвянето на закон за социални услуги; синхронизиране на
координационния механизъм с Конвенцията на Съвета на Европа за борба с
насилието срещу жени и домашното насилие; институционализиране на
минималните стандарти за социални услуги; провеждане на активна медийна
кампания по въпроса за домашното насилие; кампания в общността; проучване
на ключови партньори в региони, в които няма активни неправителствени
организации в областта на домашното насилие; повишаване на капацитета на
ключови
заинтересовани
страни
на
местно
ниво
за
участие
в
мултидисциплинарни екипи и работа по случаи на домашно насилие, в
съответствие с координационния механизъм; повишаване на капацитета на
доставчиците на услуги и неправителствени организации за работа по случаи на
домашно насилие в съответствие с минималните стандарти; въвеждане на
услугата "Комплексен център за подкрепа на жертви на домашно насилие";
създаване на механизъм за взаимодействие между центъра и 24/7 службите за
спешна помощ за жертвите на домашно насилие.
Проектът ще осигури устойчивост в изпълнението на услуги за жени,
жертви на домашно насилие. Освен това проектът ще реализира приложението
на Координационния механизъм за помощ и подкрепа на жертви на домашно
насилие. Въпреки че координационният механизъм е приет на институционално
ниво, за практическото му прилагане е необходимо обучение на всички местни
структури. Опитът на партньорски организации в страната показва, че са
необходими съвместни обучения с различни институции, за да се постигне
реално изпълнение на координационния механизъм. По този начин настоящият
проект ще даде възможност механизмът да бъде приложен на практика и да не
остане само на хартия.
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10. Проект „Комплексна програма от грижи за хора, преживели насилие в
България”
01.06.2013 г. – 31.05.2015 г.

С финансовата подкрепа на Фондация „Медикор”, Лихтенщайн

Целта на проекта бе да предостави възможности за живот без насилие за
деца, юноши и жени жертви на домашно, сексуално насилие или трафик на хора
в България. Специфичните цели на проекта са да предостави специализирано
психо-социално консултиране и кризисна интервенция за деца, юноши и жени
жертви на насилие; да съдейства за реинтеграцията на пострадалите от насилие
чрез работа със семействата им и работа в общността, програма за овластяване и
педагогическа програма; да повиши качеството на подкрепящата грижа,
предоставяна от Фондация „Асоциация Анимус” посредством супервизии и
клинични екипни семинари.
През 2015 г. (януари до май) проектът подкрепи общо 63 клиенти, които се
възползваха от всички достъпни в него програми – кризисна интервенция и
психотерапевтично консултиране, програма за овластяване и педагогическа
програма, семейни консултации. Професионалната общност и екипът на
Фондация „Асоциация Анимус” бяха подпомогнати чрез програмите за работа в
общността и методологическа помощ, супервизии и клинични екипни семинари.
170 от подпомогнатите клиенти за 2014 г. са жертви на домашно насилие
(от които 97 бяха настанени в Кризисен център), а 20 са жертви на трафик на
хора.
Що се отнася до целия двугодишен проектен период, общо 394 жени, деца
и юноши се възползваха от програмите за психо-социална подкрепа.
Предоставянето на висококачествени социални услуги допринася в голяма
степен за лобистките усилия на Фондация „Асоциация Анимус” да обоснове
разработката на комплексни стандарти за работа с жертви на насилие. Този
проект подпомага психологическата и социална работа на Кризисен център „Св.
Петка”.
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11. Проект „Център за подкрепа на жертви на домашно насилие”
Септември 2015 г. - Септември 2018 г.

Финансиран от Фондация „Медикор”, Лихтенщайн

Проектът е продължение на предишния проект, финансиран от Фондация
„Медикор” за психо-социална подкрепа на пострадали от насилие.
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. Това се постига чрез комплексен набор от социални услуги. Една
част от цялостния подход е повишаване на капацитета на служителите на ФАА и
други партньори от общността за работа по случаи на домашно насилие.
Проектът допринася за постигането на дългосрочната цел на ФАА за
разработване на специализиран център за подкрепа на жертвите на домашно
насилие в България. Той прилага
Примерните стандарти за предоставяне
на услуги за преживели домашно
насилие, разработени в предишен
проект на ФАА. Предложеният проект
продължава и надгражда добрата
практика
на
програмите,
вече
възобновени
в
първия
проект,
финансиран от „Медикор”: кризисна
интервенция
и
психотерапевтично
консултиране,
овластяване,
педагогическа програма, работа в
общността, Семейни консултации, застъпническа програма за пострадали от
домашно насилие. Капацитетът на професионалистите е подкрепен и доразвиван
чрез финансирането на регулярни клинични екипни семинари и индивидуални
супервизии.
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
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и екипът професионалисти на ФАА, които осигуряват пряка подкрепа за
жертвите и професионалната общност.
За периода септември – декември 2015 г.
голям брой жени и деца, жертви на домашно
насилие се възползваха от програмите на
Центъра за подкрепа. По-голямата част от тях
бяха консултирани, а някои бяха настанени в
кризисен център. Някои от жените участваха в
програмата за овластяване, а семейства и
близки на пострадали – в програмата за
семейни
консултации.
Други
клиенти
получиха
педагогическа
подкрепа
или
ползваха индивидуално застъпничество, касаещо правата им, достъп до
социални услуги и др.
Екипът на кризисния център бе подкрепен чрез клинични екипни
семинари и индивидуални супервизии. Проведени бяха и мултидисциплинарни
екипни срещи в рамките на работата в общността и осигуряването на
методическа подкрепа за водене на случаите.
Проектът дава възможност на стотици пострадали, които не са настанени в
кризисен център, да получат подкрепа за възстановяване от последиците на
домашното насилие, като Кризисния център „Св. Петка” е ключов елемент от
комплексния Център за подкрепа.

29

12. Проект „Приятелите на Зипи” - бъдещите граждани на България
3-ти февруари 2014 г. – 03-ти април 2016 г.

Финансиран в рамките на Програма за подкрепа на НПО в България към Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство

Проектът „Приятелите на Зипи – бъдещите граждани на България” е
финансиран по Програмата за подкрепа на неправителствените организации в
България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство 2009-2014 г. Проектът се изпълнява в партньорство между
Фондация ”Асоциация Анимус” и норвежката организация Voksne for Barn и е
подкрепен от Регионален инспекторат на образованието към Министерството на
образованието и науката и Дирекция ”Превенция, интеграция, спорт и туризъм”
към Столична община.
Проектът цели да разшири предоставяните в общността услуги за
подобряване на благосъстоянието на уязвими групи деца, като въведе
програмата „Приятелите на Зипи” в масовото училище в България. „Приятелите
на Зипи” е авторска програма с водеща организация Voksne for Barn, Норвегия.
Тя е средство за превенция
на училищния тормоз и
маргинализирането на деца
на
етнически,
социален,
физически
или
друг
принцип,
както
и
инструмент за подобряване
на психичното здраве на
децата.
Програмата
подобрява
не
само
социалния
климат
в
класната стая и уменията за
справяне и самооценката на децата, но и техните академичните постижения.
“Приятелите на Зипи” е програма, която помага на децата още в ранна възраст
да изградят умения за справяне, така че да могат по-успешно да се справят с
житейските кризи и трудности в различните етапи от живота си.
Някои от най-важните дейности, които се случиха по проекта през 2015 г. бяха:
В 14 предучилищни групи и паралелки от училища и детски градини в гр.
София за първи път през учебната 2014 г. – 2015 г. бе приложена програма за
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насърчаване на психичното здраве на децата на възраст 5 – 7 г. Близо 300 деца
взеха участие и завършиха програмата;
През учебната 2015-2016 година програмата продължи в четири нови
паралелки;
Успоредно с прилагането на програмата в училищата и детските градини
бе проведено проучване за оценка на въздействието на програмата върху децата
и климата в класната стая. Данните показаха, че родителите на децата, които са
участвали в програмата, отчитат увеличаване на активните стратегии за
справяне и намаляване на негативните такива в сравнение с децата, които не са
имали възможност да се възползват от програмата. Родителите на последните
отчитат намаляване на активните стратегии за справяне на децата си и
увеличаване на пасивните такива. Проведохме и анкета сред учителите, която
целеше да разберем до колко, според тях, програмата е подобрила начина на
общуване между децата в клас, общуването между децата и учителя, а също така
и способностите на децата да се справят с трудностите, които възникват.
Резултатите от анкетата показаха, че учителите, провели програмата в
България, оценяват, че тя е изиграла положително влияние както върху
способността на децата да общуват и да се справят с възникналите трудности
помежду им, така и върху общуването на децата с техния учител.

Повече информация за програмата може да получите на следния линк:
http://priatelitenazippy.com/
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13. Проект “Изграждане на капацитета на Фондация „Асоциация Анимус” за
осигуряване на устойчивост при въвеждането на програмата „Приятелите на
Зипи” в масовото училище”
1-ви ноември 2014 г. – 31-ви октомври 2015 г.

С финансовата подкрепа на Програма за подкрепа на НПО в България към
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
През ноември 2014 г. екипът на Фондация „Асоциация Анимус” стартира
проекта „Изграждане на капацитета на Фондация „Асоциация Анимус” за
осигуряване на устойчивост при въвеждането на програмата „Приятелите на
Зипи” в масовото училище”. Проектът е с продължителност 12 месеца.
Целта на проекта бе да изгради стратегия за финансова устойчивост на
програмите на ФАА, в частност програмата „Приятелите на Зипи”, както и да
установи дълготрайни партньорства с бизнеса. Програмата „Приятелите на
Зипи” е предназначена за масовото училище и адресира проблеми като
насилието и агресията в училище, възпитава в децата умения за справяне с
трудни ситуации, подобрява уменията им за изграждане на приятелства и
разрешаване на конфликти, подобрява академичните им постижения.
Диверсифицирането на източниците на финансиране на Фондация
„Асоциация Анимус” гарантира непрекъснатост на програмата с цел запазване и
разширяване на ефекта й върху психичното здраве на децата и формирането им
като пълноценни личности. Проектът привлече представители на бизнес-сектора
в нашата дейност и намери в тяхно лице съмишленици и спомоществователи.
Благодарение на тази дейност и установените сътрудничества с бизнес сектора,
Програмата „Приятелите на Зипи”
е
включена
в
дарителската
платформа на Райфайзенбанк
„Избери, за да помогнеш 2015 г.”
В рамките на проекта се
стартира и активна работа с
интернет и социалните мрежи,
целяща
популяризирането
на
програмите и дейностите на
фондацията
и
нейното
представяне
в
интернет
пространството.
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Използването
на
социалните
мрежи
допринесе
за
широкото
популяризиране на програмата „Приятелите на Зипи”, както и популяризиране
на другите услуги на организацията, които са от съществено значение за
дейността й.
По време на изпълнение на проекта бe
създадена и ДМС кампания в подкрепа на
програмата „Приятелите на Зипи”, която бе
популяр
изирана
по време
на
информа
ционна
капания
за
Деня
на
детето.
Кампанията за Деня на
детето се проведе на 01.06.2015 г. като част
от Детския панаир, организиран от
Фондация Easy Art в градинката на
Народния театър „Иван Вазов”.

Повече информация за програмата може да получите на следния линк:
http://priatelitenazippy.com/
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14. Проект „Хуманитарна помощ за жени и деца, пострадали от домашно
насилие, настанени в Кризисен център”
20-ти февруари 2015 г. – 20-февруари 2016 г.

Финансиран от Благотворителна Фондация към Международен Женски
Клуб – гр. София;
Проектът цели подкрепа
на Кризисния център на
Фондация "Асоциация
Анимус" чрез предоставяне на
хуманитарна помощ, свързана
с доставката и предоставянето
на:
 храни за жени и
деца, жертви на насилие,
настанени в центъра;
 лекарства;
 медицински прегледи;
 санитарни продукти и
канцеларски материали;
 ремонтна дейност;
 транспортни разходи.
Кризисния център "Света Петка" е единственото място в гр. София за
настаняване на жени и деца, жертви на домашно насилие. Услугата се използва
от жертвите на насилие не само от София и София област, но и от цялата страна.
Капацитетът на центъра е 8 легла. Продължителността на престоя е в рамките
на 3 месеца.
Кризисният център включва набор от дейности, които помагат на жертвите
на домашно насилие да преустановят кръга на насилие, да излязат от
ситуацията на злоупотреба и да се възстановят от преживяното. Процесът на
излизане от ситуацията на насилие и възстановяването от последствията е дълъг
и индивидуален за всеки потърпевш. Необходимото време зависи от
продължителността на насилието и капацитета на клиента за справяне с
трудностите.
Подкрепата, която създава основните условия за справяне със ситуация на
насилие, са програми и услуги като спешно настаняване, навременно
психологическо консултиране и социално застъпничество. Режимът на 24-часова
работа на Кризисния център позволява навременна подкрепа, която в някои
случаи е животоспасяваща. Много от жените, които се обръщат към Кризисния
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център за помощ, са в състояние на пълна неспособност да се справят с
положението, провокирана от побои и други актове на насилие срещу тях или
техните деца, или по-общо от събитие в живота им, с което те чувстват, че не
могат да се справят. Това обикновено е свързано с чувство за нужда от спешни
промени, и в същото време обърканост, изтощение, страх и безпомощност.
Поддържането на услугите, предлагани в Кризисния център, е сериозно
предизвикателство и е съпроводено с много усилия. Кризисният център е 24часова програма, която генерира голям обем разходи, свързани със задоволяване
на ежедневните потребности на клиентите. С оглед на оптималното
функциониране на Кризисния център и предостaвяне на качествена социална
услуга е необходим по- висок разходен стандарт.
Проектът осигури финансиране за предоставяне на хранителни продукти и
други хуманитарни нужди като лекарства, медицински услуги, хигиенни
продукти и др.
Благодарение на тези финансови средства по проекта се осигури комфорт на
пребиваване на клиентите в Центъра, като това бе една добра форма на
инвестиция, решаваща не само за физическото им оцеляване, но и за
възвръщане на чувството им за собствена ценност и социалното им
реинтегриране и функциониране.
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15. Проект Кампания „Да бъдеш баща” в България
Декември 2013 г. – Ноември 2016 г.

Финансиран от Фондация “ОУК”

Фондация „Асоциация Анимус” се включи в обединение от 10
неправителствени организации, които през декември 2013 г. стартираха успешно
международната кампания MenCare (http://men-care.org/) в България с
подкрепата на фондация „ОУК” (OAK Foundation).
„MenCare Campaign in Bulgaria“ насърчава активното участие на мъжете в
живота на детето и семейството с цел създаване на семейна среда без насилие,
благоприятстваща пълноценното детско развитие. Проектът насочва дейностите
си както към бащите, така и към всички значими за детето мъжки фигури в
семейството. В рамките на проекта обединението от НПО развива активно
дейности в няколко работни направления:
1. Информационна и медийна кампания с цел
насърчаване на „позитивното родителство“,
аргументирана посредством резултати от
представително социологическо изследване;
2. Работа „на терен“ в детски градини и училища.
Създаване на обучителни модели и методи,
подкрепящи работата на преподаватели и
социални работници с цел активно „мъжко
включване“; Това е и дейността, в която ФАА
има най-дейно участие като обучител по
темата за преподаватели и социални
работници.
3. Създаване на мрежа от партньори и
прилагане на политика на застъпничество за
разпространяване
на
принципите
на
„Подкрепа и закрила на детето“.
През 2015 г. ФАА проведе две тридневни обучения
с учители от детски градини на тема „Създаване и
прилагане на модели за подкрепа на активното
бащинство”. В тях се включиха учители от детски
градини в гр. София. Бяха разработени практики за
включване на бащите в живота на децата им в
детската градина. В края на годината бяха проведени
още две тридневни обучения със социални работници
от системата за закрила на детето на тема
„Включване на бащите в социалната работа, свързана със закрила на детето”.
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Идеята на тези обучения бе да повиши чувствителността на специалистите от
образователната и социалната сфера към значимостта и спецификите на
мъжката фигура в развитието и отглеждането на децата, както и развиването на
конкретни умения за привличане на бащите от една страна, както и за
оценяването им като важен ресурс в справянето с проблемите на децата.
ФАА участва в изготвянето на наръчник за учители от детски градини, който
бе публикуван през 2015 г.
http://mencare.bg/naruchnik-detskata-gradina-kani-bashtata/
Активно разпространяваме информация за кампанията и нейните събития в
своите комуникационни канали.
Провеждането на тази кампания е от изключително значение, защото поставя
важен обществен фокус върху значението на „бащинството“ за пълноценното
развитие на децата. Обстоятелството, че подобна тема не е популярна в
българското
публично
пространство,
прави
проекта
изключително
предизвикателен и социално необходим.
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16. Проект „Намаляване на броя на младежите в риск: създаване на подходи за
ранна интервенция на деца”
1.11. 2013 г. – 31.10.2015 г.

Финансиран по Програма „Подкрепа за НПО сектора в Латвия”, Подпрограма
„Мярка за проекти на НПО” на Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство 2009-2014 г., с водеща организация „Centre for Public
Policy PROVIDUS”, Фондация „Асоциация Анимус” е партньор по проекта

Антисоциалното поведение е резултат от игнорирането на някои от
потребностите на децата в най-ранните години от развитието им. Целта на
проекта е да развие иновативни методи за социална работа в Латвия, които да
редуцират появата на рискови ситуации, които водят до антисоциално
поведение. В целевата група на проекта са включени 48 деца, които са в риск от
социална изолация.
През 2015 г. Димитър Германов подготви презентация във връзка с
финалната конференция в Латвия. Той представи българският опит, касаещ
превентирането на антисоциалното поведение на децата. Презентацията беше
изнесена пред заинтересованите страни и латвийските професионалисти,
отговорни за политиките в страната. Тя беше фокусирана върху три дейности на
Фондация „Асоциация Анимус”, свързани с превенцията на детското
антисоциално поведение – Травма център за деца и семейства, програмата
„Приятелите на Зипи” и методология за осигуряване и мониториране на детско
участие в развиването и оценката на детските национални линии за деца
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17. Проект “Подпомагане на правото на жертвите на трафик в България,
Словакия и Румъния да получават правна помощ – подход, основан на правата
на човека”
1-ви януари 2013 г. – 31-ви декември 2015 г.

Финансиран по Програма ISEC на Европейския съюз
Проектът е подкрепен от Министерство на външните работи на Кралство
Нидерландия
В партньорство с Холандски Хелзинкски комитет (координатор на
проекта), АDPARE („Асоциация за развитие на алтернативни практики за
реинтеграция и образование”) – Румъния, „Лига за човешки права” – Словакия,
Асоциация “Pro Refugio” – Румъния
Целта на проекта е подобряване на достъпа до правна помощ за жертвите
на трафик и създаването на мрежа от адвокати, които да работят в тясно
сътрудничество с неправителствени организации, управляващи Кризисни
центрове, Консултативни центрове и Подслони за жертви на трафик.
Някои от по-важните дейности през 2015 г. бяха:
-

-

-

-

-

Три експертни срещи за адвокати и социални работници, на които се
обсъждат случаи от практиката и проблемни ситуации в работата с жертви
на трафик по време на различните фази на наказателното производство. В
срещите се включиха прокурор, съдия и адвокат от Кралство Нидерландия,
които представиха добри практики, целящи предотвратяване на
вторичната виктимизация на жертвата.
Обучение на представител на НПО за застъпничество и защита на
интересите на жертвите на трафик и ефективно използване на
законодателството в България, гарантиращо техните права.
Кръгла маса на тема „Правни процедури за защита на жертви на трафик.
Имат ли жертвите реален достъп до правна помощ? Ролята на адвоката,
прокурора и съдията”. В обсъжданията взеха участие прокурори, съдии,
адвокати, представители на Националното бюро за правна помощ и
социални работници.
Отпечатани бяха два специализирани наръчника за адвокати и социални
работници „Правни процедури за защита на жертви на трафик”, които
дават насоки как да се използва българското и международното
законодателство по ефективен начин в интерес на жертвата.
Публикуван бе мониторингов доклад „Отношение към жертвите на трафик
на хора в съдилищата в България”. Той е изготвен от партньора по проекта
„Джендър алтернативи” след наблюдение на 40 съдебни заседания по 11
дела по случаи на трафик на хора в цялата страна.
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-

Издадена бе брошура, която представя на пострадалите от трафик техните
права и възможностите им да бъдат защитени. В брошурата са
публикувани освен адресите на центровете, които оказват подкрепа за
жертви на трафик, така и контактите на адвокатите, които са специално
обучени да работят с този проблем.

18. Проект „Трафикът на хора като криминален бизнес”
1-ви май 2014 г. – 31-ви март 2016 г.

С финансовата подкрепа на Седма рамкова програма за научни изследвания на
Европейския съюз.

Проектът цели да подпомогне всички заинтересовани страни в борбата с
трафика на хора, една от най-мащабните криминални индустрии в света, като
оцени и консолидира информацията, отнасяща се до извършителите и трафика
като бизнес. Проектът се фокусира върху действията, извършени от
трафикантите, като се
цели да се разбере
структурата, социалните
връзки,
начина
на
действие, пътищата и
технологиите, свързани с
различните
видове
трафик на хора. Въз
основа на анализа за
поведението на извършителите, проектът стреми да идентифицира с по-голяма
точност кой е в опасност да попадне в трафик на хора, както и кой би бил
податлив да бъде въвлечен като извършител във веригата за трафик на хора
(включително тези, които самите са били жертви на трафик).
През 2015 г. експерти от Фондация “Асоциация Анимус” работиха по
следните тематични работни пакети, част от проекта “ТРЕЙС” (TRACE –
Trafficking as a Criminal Enterprise):
Действието трафик на хора
 принос към доклада “Доклад относно важните аспекти на действието трафик на
хора (географски траектории и начин на действие) и относно възможните
развития в отговор на прилагането на закона”, изразяващ се в експертен анализ
на съдебните практики.

Трафикантите
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 провеждане на теренно изследване: въпросници-интервюта с осъдени в България
трафиканти и принос към доклада “Доклад относно характеристиките и
мотивацията на трафикантите и социалното общуване между тях”;
 участие в семинар, представящ доклада, провел се през м. юни в Брюксел,
Белгия.

Ролята на технологиите в трафика на хора
 провеждане на изследване на вторични източници и принос към “Доклад относно
ролята на съществуващите и нововъзникващите технологии в трафика на хора”;
 участие в семинар, представящ доклада, провел се през м. септември в Тилбург,
Холандия.

Трафикът на хора като глобален феномен: политически и социални
аспекти
 водещ партньор в изготвянето на “Доклад относно начина, по който бъдещите
социо-икономически, политически и криминални тенденции оказват влияние
върху трафика на хора”;
 организация на семинар, представящ доклада, провел се през м. ноември в
София, България.

41

19. Проект „Заедно да осигурим справедливост на уязвими групи хора“
ноември 2014 г. – октомври 2015 г.

Финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014
г., с изпълняваща организация Фондация „Джендър Алтернативи”, Фондация
“Асоциация Анимус” е партньор по проекта.
Проектът се изпълнява в партньорство между две
неправителствени организации, активни по темата за
спазване на човешките права и подкрепата на уязвими
групи и жертви на насилие в България. Главна цел на
проекта е насърчаването на демократичните ценности и
защита на правата на човека. Основна целева група на
проекта са жертвите на домашно насилие, а допълнителни целеви групи са
възрастни хора и младежи. Ключови програми на проекта са: оказване на
правна помощ на лица, пострадали от домашно насилие и провеждане на
интерактивни сесии с психолог, както и обучение на социални работници, на
експерти в сферата на защита правата на лицата, пострадали от домашно
насилие, а също така и обучение на студенти.
Фондация „Асоциация Анимус” допринася към изпълнението на проекта с
наличие на обучителна база и експертиза по темите на домашно насилие и
подкрепа на жертвите. Партньорството на организацията допринася за
повишаване на информираността на целевите групи и за защита на основните
им права. В дългосрочен план, проектът подпомага обмяната опит и разширява
сътрудничеството в подкрепа на жертвите.
През 2015 година Фондация „Асоциация Анимус” участва в семинар за
обмяна на опит между съдии, прокурори, полицаи, адвокати, социални
работници, психолози и представители на НПО от област Пловдив. Участие в
семинара взеха 46 експерти. Други 15 експерта взеха участие в координационна
среща по проекта, която се проведе през месец май.
През юли в Обучителния център на Фондация „Асоциация Анимус“ беше
проведено обучение на социални работници от социалните услуги в област
Пловдив за осигуряване на ефективно прилагане на законодателството за
защита на правата на жертвите на домашно насилие. Участници бяха 18
специалисти от социални услуги, които могат да окажат подкрепа на пострадали
от домашно насилие.
Визуализацията и публичността на проекта бяха реализирани чрез
организирането и провеждането на три прес–конференции. През април 2015
година се проведе втората от тях, представяща изпълнението на проекта.
http://www.genderalternatives.org/images/mmm/Otchet.pdf
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20. Проект “Всичко за безопасността”
01.01.2015 г. – 01.01.2017 г.

Финансиран по програма ДАФНЕ III на Европейския съюз

Проектът цели да предотврати и защити младите жени и момичета,
предимно от етнически малцинства, които са жертви или в риск от попадане,
въвличане или участие в зловредни практики като ранните насилствени
бракове, домашно насилие, обрязването на гениталиите при жени и млади
момичета, престъпления срещу пола като заливане с киселина и др.
Координатор на проекта е Iranian and Kurdish Women’s Rights Organization
(IKWRO), като Фондация “Асоциация Анимус” е партнираща страна по проекта,
заедно с още три организации: Papatya (Германия), Orient Express (Австрия),
Refugee Women’s Association (Великобритания).
ПРОЕКТЪТ ИМА ШЕСТ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:
1. Млади момичета и жени, предимно от малцинствен произход (роми,
кюрди, турци, афганистанци, иранци, и др.), както и бежанци, които са
жертви или потенциални жертви на изброените по-горе зловредни
практики. Момичета и млади жени, които никога не са имали възможност
да развият своята индивидуалност, икономическа независимост, отказани
са им основните човешки права.
2. Професионалисти, които да подпомогнат бенефициентите: учители,
социални работници, полицаи, координатори на неправителствени
организации, държавни и длъжностни лица и др.
3. Общността, която трябва да промени своя начин на мислене относно
ранните бракове, дискриминацията, престъпленията срещу пола и др.
4. Медиите, които ще помогнат да се повиши обществената осведоменост и
промяна на законодателството.
5. Лекарите, които се нуждаят от повече информираност, за да подпомогнат
процеса на прекратяване на зловредните практики на европейско ниво.
6. Привличане на националните законодатели и политики, които могат да
осъществят промяната на законово ниво.
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:
1. Предлагане на информация, консултиране, подкрепа, помощ и други
дейности, изпълнявани от Фондация ”Асоциация Анимус”, на млади
момичета и жени, жертви или потенциални такива на широкия спектър от
зловредни практики чрез специално оборудван център за обаждания
(Националната телефонна линия за деца 116 111);
2. Предлагана на психологическо консултиране в кабинет с цел емоционална
подкрепа и справяне с последици като пост-травматичен стрес, тревожност,
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депресия, насилие и злоупотреба, породени от въвличане или опити за
въвличане в широкия спектър на зловредните практики;
3. Организиране и провеждане на експертна група от професионалисти,
които да подкрепят процеса на информираност и идентифициране на
вредните практики в целевите общности. Това ще даде възможност да се
създаде информираност и насърчаване на равенството и ще помогне на
уязвимите жени и младите момичета да търсят по-често подкрепа и
помощ;
4. Организиране и провеждане на уъркшопи за професионалисти, които да
повишат знанията и уменията си за идентифициране на жертви или
потенциални такива на зловредните практики;
5. Организиране и провеждане на уъркшопи за бенефициентите с цел
овластяване – повишаване на самооценката и личностния ресурс за
справяне със зловредни ситуации, заплашващи физическото и
емоционално благосъстояние, подкрепа в процеса на намиране на работа,
запознаване с основните им права.
През 2015 година:
- млади жени и момичета бяха консултирани, получиха информация и
подкрепа през Националната телефонна линия (116 111);
- млади жени и момичета получиха психологически консултация в кабинет;
- бяха проведени експертни срещи с професионалисти;
- бяха проведени обучения за жертви и потенциални жертви на зловредни
практики;
- бяха проведени обучения с професионалисти;
- бяха създадени, разпечатани и разпространени флаери на различни
събития, конференция и работни срещи по темите, свързани със зловредните
практики;
- бяха създадени учебни материали в помощ на професионалистите, които
работят със жертвите на зловредни практики;
- бяха проведени международни срещи със всички партньори по проекта.
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21. Проект „РАЗЛИЧНО БЪДЕЩЕ. Овластяване на деца, настанени в

институции в алтернативна грижа, преживели насилие, чрез специализирана
програма за изграждане капацитета на професионалисти,
отчитаща спецификите на пола и с фокус върху детето”.
01.12.2015 г. – 31.11.2017 г.

Финансиран по програма ДАФНЕ III на Европейския съюз

„РАЗЛИЧНО БЪДЕЩЕ” е иновативен проект, който цели да подобри
живота и шансовете в живота на млади хора, които са преживели насилие.
Изпълнява се в партньорство на организации от шест европейски държави –
Fundació SURT (Испания), Фондация „Асоциация Анимус” (България), Children
in Schotland (Обединено Кралство), Instituto degli Innocenti (Италия), Dissens
(Германия) и Association for Men’s and Gender Issues Styria, AMGI (Австрия), и се
финансира по Програма „ДАФНЕ III” на Европейския съюз.
Как ще бъде изпълнена работата по проекта
Първата стъпка е да се обърнем към самите млади хора, които живеят в
институции за алтернативна грижа, за да можем да разберем как възприемат,
разбират и как отразяват насилието. Ще се обърнем към тези млади хора, тъй
като много от тях имат пряк опит с насилие, чрез физическо или сексуално
насилие, принуда от възрасни или агресия в партньорски взаимоотношения. Ние
от екипа на проекта ще се срещнем с младежи в шестте партниращи си страни,
за да съберем и отразим разнообразната палитра от обстоятелства, опити и
преживявания. Екипът ще събере информация и от професионалисти, работещи
в институции.
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Събраната информация от младежи и служители на институции за
алтернативна грижа ще послужи за разработване на учебни материали. Тези
учебни материали ще бъдат използвани за повишаване капацитета на
професионалистите, за да работят по ефективно с млади хора, които имат опит с
насилие и страдат от неблагоприятните последици от преживяното. Събраната
информация ще бъде представена на редица семинари – 5 или 6 във всяка от
участващите страни – и така се надяваме да достигнем до голям брой
практикуващи в институции за алтернативна грижа. Работата с
професионалистите включва обучения, които да подготвят практикуващите да
разпознават, овластяват и подкрепят младите хора, които имат опит с насилие,
като се фокусират върху младите хора, които живеят в институции за
алтернативна грижа.
Разпространение и информиране на политиките на национално и европейско
ниво са ключова част от дейностите по проекта. В края на 2017 година ще се
проведен финален Европейски симпозиум в град Единбург.
Какви материали ще произведем
Главният продукт, който ще бъде произведен, ще бъде Транснационален
каталог с добри практики, който ще представя наученото от гореспоменатите
дейности.
Уебстраницата на проекта е http://alternativefuture.eu/ и там можете да
намерите всички обучителни материали и методи по проекта, които ще бъдат
достъпни и след края на проекта.
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22. Проект BG06-242 „Да изразим себе си”
Договор № Д 03-102/17.06.2015г.
17-ти юни 2015 г. – 30-ти април 2016 г.

Финансиран по Програма BG06 „Деца и младежи в риск” на Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014

Проект BG06-242 „Да изразим себе си” има за основна цел създаването на
ефективен механизъм, в седем столични детски градини, за социализация и
образователна интеграция, подготовка и адаптация за училищна дейност и
засилване на мотивацията за участие в образователния процес на деца на
възраст от 3 до 6 години от уязвими групи, изложени на риск от социално
изключване и бедност, включително и такива от ромска и/или друга етническа
група, чрез Програма за работа с деца в мултикултурална среда, включваща
социално-психологически, възпитателни и творчески занимания за работа с
децата, партниране със семейството, местните общности, структури на
гражданското общество и местната власт.
В качеството си на партньор в Проект BG06-242 „Да изразим себе си”
Фондация „Асоциация Анимус” пое изпълнението на две от предвидените
дейности, включващи:



Работни групи за обмен на ключови
компетенции с учителите от детските
градини;
Консултативна работа с психолог за
децата от уязвими групи, както и
системна работа с родители.

По време на работните групи за обмен на ключови
компетенции с учителите от детските градини бяха
представени и упражнени различни стратегии за
активното включване на бащите в живота на децата и в
дейността на детските градини, както и методи за оценка и
подкрепа на деца преживели насилие.
При посещенията на психолози от Фондация
„Асоциация Анимус” в детските градини бяха проведени
психологически консултации на деца, техните родители и
близки, както и групови занятия с децата от съответните
детски градини.
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23. Проект “Net4Work” – Мрежа за работа
1-ви юли 2015 г. – 15-ти февруари 2016 г.

Финансиран от Български дарителски форум

“Net4Work” – Мрежа за работа е проект за осигуряване на възможности за

заетост и интеграция на младежи от социално уязвими групи, финансиран от
Фондация ”Помощ за благотворителността” в България. Фондация ”Асоциация
Анимус” е партньор на Фондация ”Помощ за благотворителността” по този
проект. Продължителността му е от 01.07.2015 г. до 15.02.2016 г.
Проектът цели да осигури на младите хора необходимите комуникационни и
социални умения, за да са успешни на пазара на труда; да бъде създадена
възможност за среща на младите хора от уязвимите групи, които си търсят
работа с отговорни и ангажирани потенциални работодатели, представители от
бизнеса; да предложи психологическа подкрепа на наетите на работа младежи;
да подпомогне търсенето и задържането на работа, да обмени опит, знания и
умения с всички организации, работещи с уязвими групи.
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24. Проект „Повишаване на ефективността при рефериране, подпомагане,
защита и реинтеграция на жертвите на трафик на хора посредством
практическото прилагане на Транснационалния механизъм”
01.01.2015 г. – 31.03. 2016 г.
Финансиран от НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2009-2014 по програма БГ13
„Взаимодействие в рамките на Шенген и борба с трансграничната и организирана
престъпност, в т.ч. трафик на хора и странстващи престъпни групи”

Бенефициент по проекта е Главна дирекция „Борба с организираната
престъпност”, като фондация „Асоциация Анимус” си партнира с Министерството
на вътрешните работи на Република Полша, Националното бюро на полицията
на Унгария, Националната комисия за борба с трафика на хора към МС на
Република България и Фондация „Асоциация Анимус”.
Проектът е насочен към развитие на възможностите на българските
правоохранителни структури, социални работници, други национални органи и
неправителствени организации за рефериране, подпомагане, защита и
реинтеграция на жертвите, както и подобряване и засилване на
сътрудничеството и взаимното разбирателство между тях на национално и
международно
ниво
посредством
практическото
прилагане
на
Транснационалния механизъм за насочване на жертви.
Проектът е основан на разбирането, че ефективното противодействие на
организираната престъпност и наказателното преследване на извършителите е
възможно единствено, ако има хуманно отношение и грижа за пострадалите.
Проектът е базиран на дългогодишния опит и сътрудничеството на Анимус и
полицията в работата по случаи на трафик на хора. Защитата на интересите и
правата на пострадалите са първостепенна грижа за всички партньори.
Като партньор в изпълнението на проект „Повишаване на ефективността при
рефериране, подпомагане, защита и реинтеграция на жертвите на трафик на
хора посредством практическото прилагане на Транснационалния механизъм”,
Фондация „Асоциация Анимус” се ангажира с изпълнението на следните
дейности, които са в помощ на жертвите на трафик на хора:








настаняване в Кризисен център за период о 3 месеца;
изготвяне на оценка на риска и план за сигурност;
включване в Програма по овластяване, която подпомага развиване на
умения за реализация на пазара на труда;
осигуряване на психосоциална подкрепа;
предоставяне на хуманитарна помощ;
регулярни супервизии за екипа;
дебрифинг за Кризисния център.
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Чрез тях се цели осигуряването на професионална психосоциална подкрепа,
веднага след излизането от ситуацията на трафик на хора. На жертвите на
трафик на хора се предоставя сигурна и защитена среда на пребиваване. През
2015 година, бяха подпомогнати 38 жертви на трафик на хора, като 15 от тях
бяха настанени в Кризисен център. При част от случаите не се осъществява
настаняване, а жертвите биват подпомогнати, като им се осигурява безопасно
завръщане, прави се оценка на риска, план за сигурност и действие след
завръщането, спешен контакт с необходими служби и институции, които могат
адекватно да съдействат по всеки индивидуален случаи.
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25. Проект RISE – Повишаване на вътрешните ресурси за справяне с училищния
тормоз
15-ти октомври 2015 г. – 15-ти октомври 2016 г.

Финансиран по програма „Права, равенство и гражданство” на
Европейския съюз 2014-2020
Основната цел на проекта RISE е да редуцира
епизодите на училищен тормоз в училищните
общежития
чрез
иновативна
програма
за
интервенция, която да отговаря на нуждите на
младите поколения и да е концентрирана върху
изграждане на вътрешна сила у тийнейджърите,
която цели да:
- насърчи средата на доверие и взаимно уважение, в
която младежите да се чувстват защитени и да могат
да изразяват свободно своите мисли, както и да
споделят емоциите, които изпитват;
- създаване на стратегии за справяне, които да
върнат усещането за значимост на тийнейджърите,
отнето от сблъсъка с училищния тормоз.
Проектът RISE ще редуцира епизодите на училищен тормоз в училищните
общежития, като повиши вътрешните ресурси на тийнейджърите, самооценката
им и уменията им за справяне чрез иновативна програма, базирана на тренинг и
интерактивни техники.
Програмата за интервенция по проекта RISE,
която взема под внимание изследванията в областта,
ще осигури:
- младежите да придобият увереност и да имат поголямо самочувствие;
- да приемат в по-голяма степен гледната точка на
другите и различието си с другите;
- да си взаимодействат
останалите;

по

по-добър

начин

с

- да намалят агресивните си прояви.
Професионалистите
от
училищните
общежития ще бъдат тренирани и ще им бъдат предоставени инструменти за
подкрепа на тийнейджъри и за справяне със ситуации на училищен тормоз.
Координатор на проекта е Civiform (Италия), а партньори са Фондация
„Асоциация Анимус” (България), VTI Brugge Boarding School (Белгия); IFRTS
(Франция); CJD Berufsbildungswerk (Германия); ISRE (Italy).
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IV.

ДЕЙНОСТ НА ОБУЧИТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР КЪМ ФОНДАЦИЯ
„АСОЦИАЦИЯ АНИМУС” ПРЕЗ 2015 г.
1-ви януари 2015 г. – 31-ви декември 2015 г.

През изминалата 2015 година към Учебния център бяха проведени 434
обучителни събития с участието на 1067 участници. Обученията се проведоха
както в Центъра към Фондация ,,Асоциация Анимус“, така и в цялата страна.
Обучителната дейност беше насочена и към повишаване уменията на
професионалисти за работа с деца в риск и деца, пострадали от насилие, както и
към развиване на умения за работа по случаи в мултидисциплинарен екип,
работа с осиновители и приемни родители, работа по случаи на родителско
отчуждение, и др. Тези обучения бяха изградени въз основа на психодинамична
теоретична рамка и интерактивни учебни методи, които дават на участниците
практически умения за директна работа с хора.
Акцент на обучителната дейност през 2015 г. бе поставен върху
повишаването на компетенциите на социални работници и психолози от
Центрове за обществена подкрепа, Кризисни центрове и социални работници от
отдели „Закрила на детето” (8 обучения с 142 участника). Специалистите от
Фондация ”Асоциация Анимус” предложиха обучения, разпределени на модули
и изградени на база на теоретичната рамка и интерактивни методи на работа,
които дават на участниците практически умения за директна работа с хора.
Работата на професионалистите бе подкрепена и чрез предоставяне на
супервизия на директната работа по случаи. Бяха проведени 17 индивидуални и
групови супервизии, от които се възползваха колеги от общо 2 Центъра за
обществена подкрепа в страната. Също
така бяха проведени и 4 тематични
обучения за общо 62 учителя в детски
градини, с цел създаване и прилагане
на модели за подкрепа на активното
бащинство.
През 2015 г. бе проведено обучение
на общо 20 доброволци за работа на
Гореща телефонна линия за пострадали от
насилие към Фондация „Асоциация
Анимус”.
Традиционно активна беше дейността на Учебния център, ориентирана към
задълбочаване на знанията и уменията на екипа от терапевти и консултанти на ФАА за
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предоставяне на психотерапевтична и психо-социална помощ за клиентите на
различните програми. През годината бяха проведени 262 групови супервизии за
екипите на Фондация „Асоциация Анимус”, които включиха специалисти от Центъра за
консултиране, психотерапия и психоанализа, Комплекс за социални услуги за деца и
семейства, Кризисен център „Св. Петка”, Национална телефонна линия за деца 116 111
и Гореща телефонна линия за преживели насилие. В рамките на тези регулярни
супервизии беше обсъждан клиничен материал от терапевтична работа с деца, родители
и семейства.
С придобитата през
2007
г.
Лицензия
№200712489,
на
база
Държавните образователни
изисквания,
Центърът
предостави
професионално
обучение
по
професия
„Сътрудник
социални
дейности”,
специалност
„Социална работа с деца и
семейства в риск”.
Учебният
център
продължи практиката си на
работа със студенти от
различни университети в
страната и чужбина, като
предостави клинична база за стаж на студенти по договор, сключен със Софийски
университет, Факултет по Педагогика и Факултет по начална и предучилищна
педагогика. Общо 12 студенти прекараха своите преддипломни стажове и практикуми в
Кризисен център „Св. Петка” и Звено „Майка и бебе”, а още 11 студенти от български
университети прекараха доброволен стаж към различни звена на организацията.
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V. СТАТИСТИКА НА ФОНДАЦИЯ „АСОЦИАЦИЯ АНИМУС“ ЗА 2015 г.

Разпределение на клиентите на Фондация „Асоциация Анимус”
Консултативни, психотерапевтични и превенционни програми - 933 клиенти
Кризисен център за пострадали от насилие - 56 клиенти
Национална телефонна линия за деца 116 111 - 12 331 консултации
Гореща линия за пострадали от насилие - 1 836 клиенти
Комплекс за социални услуги за деца и семейства - 443 клиенти
Звено „Майка и бебе” - 37 клиенти
Учебен център - 1 067 участника в обучителни събития
Общ брой клиенти за 2015 г. – 16 703
Разпределение на клиентите по тип проблем и дял на услугите на използваните
програми
1. СТАТИСТИКА НА ГОРЕЩАТА ЛИНИЯ ЗА ПОСТРАДАЛИ ОТ НАСИЛИЕ
ОБЩО – 1 836 КОНСУЛТАЦИИ

Графика 1: Разпределение на клиентите по вид проблем

друго насилие
93 клиенти

психична болест
222 клиенти

домашно насилие
1017 клиенти

друг проблем
445 клиенти

трафик на хора
38 клиенти

сексуално насилие
21 клиенти
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Графика 2: Разпределение на случaите по вид домашно насилие

домашно насилие
от деца върху
родители
89 клиенти

домашно насилие
между роднини
62 клиенти

домашно насилие
от родител върху
дете
150 клиенти

домашно насилие
в партньорска
двойка
771 клиенти

Графика 3: Разпределние на клиентите по пол

деца и юноши
57 клиенти
мъже
343 клиенти

жени
1436 клиенти
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Графика 4: Разпределение на консултациите според обаждащите си
социална служба полиция
4 клиенти
16 клиенти
журналисти
граждани
2 клиенти
74 клиенти

близки и роднини
362 клиенти

пострадали
1378 клиенти

Графика 5: Разпределение на обаждащите се според населеното място
чужбина
27 клиенти

провинция
707 клиенти

София и София
област
769 клиенти
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Графика 6: Разпределение на клиентите по вид оказана помощ

партниране за
вземане на
решения
743 клиенти

телефонна
юридическа
консултация по
ЗЗДДН
145 клиенти
психологическа
помощ и подкрепа
1079 клиенти

получена
информация
1278 клиенти

2. СТАТИСТИКА НА НАЦИОНАЛНАТА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ДЕЦА 116 111
ОБЩО – 12 331 КОНСУЛТАЦИИ

Графика 7: Разпределение на консултациите по тип проблем
проблеми на деца от
специализираните
институции
146 консултации
здраве и
сексуланост
502 консултации

търсене на
информация
2005 консултации
психосоциални
проблеми
558 консултации

зависимости и друго
281 консултации
взаимоотношения с
насилие над деца
връстници
720 консултации
760 консултации
училищни проблеми
249 консултации

любовни връзки и
интимни
взаимоотношения
5867 консултации

семейни проблеми
1243 консултации
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Графика 8. Разпределение на консултациите според обаждащите се

учител
6 консултации

родител 1118
консултации

институция
143 консултации
друг възрастен
1400 консултации

тийнеджър
6217 консултации

дете до 12 години
447 консултации

Графика 9. Разпределение на обаждащите се до 18 г. по пол

момчета
4123 консултации

момичета;
5541 консултации
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3. СТАТИСТИКА НА ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ, ПСИХОТЕРАПИЯ И ПСИХОАНАЛИЗА
ОБЩО – 933 клиенти

Графика 10: Разпределение на клиентите, обърнали се към фондация "Асоциация Анимус"
по вид програма
превенция на
насилието и
промоция на
психично здраве
200 клиенти

психоанализа
6 клиенти

програма за
овластяване
19 клиенти

психотерапия
391 клиенти
телефонно
консултиране
224 клиенти

кореспондентска
програма
42 клиенти

педагогическа
програма
51 клиенти
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Графика 11: Разпределение на клиентите в програмата за психотерапия, психоанализа
и програмата за овластяване по тип проблем

личностово
развитие 80
клиенти

девиантно/пробле
мно поведение
23 клиенти

осиновяване
6 клиенти
трафик на хора
26 клиенти

домашно насилие
167 клиенти
родителски
капацитет
83 клиенти

психично
заболяване и
насилие 12 клиенти

сексуално насилие
6 клиенти
друг вид насилие
2 клиенти

Графика 12: Разпределение на клиентите в програмата за психотерапия, психоанализа
и програмата за овластяване

осиновител
5 клинети

близък/
двойка
роднина
12 клиенти
11 клиенти

дете
37 клиенти
юноша
36 клиенти

родител
88 клиенти

друг пълнолетен
216 клиенти
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Графика 13: Разпределение на клиентите в програмата за психотерапия, психоанализа
и програмата за овлвластяване по възраст

деца
73 клиенти

възрастни
332 клиенти

Графика 14: Разпределение на клиентите в програмата за психотерапия, психоанализа
и програмата за овластяване на пол

женски
329 клиенти

мъжки
76 клиенти
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4. СТАТИСТИКА НА КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА
ОБЩО – 443 КЛИЕНТИ

Графика 15: Разпределение по вид клиент

близък/ роднина
приемен родител
8 клиенти
1 клиент

осиновител
120 клиенти

деца и юноши
155 клиенти

родител
159 клиенти

Графика 16: Разпредление на клиентите по тип проблем
училищен тормоз
5 клиенти

родителско
отчуждаване
13 клиенти

домашно насилие
47 клиенти

физическо
увреждане
43 клинети

девиантно
поведение
97 клиенти

друг вид насилие
14 клиенти

превенция на
изоставянето
37 клиенти

друг проблем
61 клиенти

сексуално насилие
9 клиенти

приемна грижа
1 клиенти

осиновяване
128 клиенти

родителски
капацитет
202 клиенти

личностово
развитие
11 клиенти
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Графика 17: Разпределение на клиентите по вид услуга

психологическа
оценка
44 клиенти

логопедична помощ
19 клиенти
педагогическа
помощ
21 клиенти

психологическо
консултиране
153 клиенти

музикално
консултиране
49 клиенти

социално
консултиране
42 клиенти
обучение на
кандидат
осиновители
86 клиенти

семейно
консултиране
63 клиенти

Графика 18: Разпредление на клиентите по пол

мъж
163 клиенти
жена
280 клиенти
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Графика 19: Разпределение на клиентите по възраст

деца и юноши
155 клиенти

възрастни
288 клиенти

5. СТАТИСТИКА НА ЗВЕНО „МАЙКА И БЕБЕ” КЪМ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА
ОБЩО – 37 КЛИЕНТИ

Графика 20: Разпределение на клиентите по тип проблем

родителски
капацитет,
превенция на
изоставянето,
девиантно
поведение
17 клиенти

детско развитие
20 клиенти

64

Графика 21: Разпределение на клиентите по вид услуга

кризисна
интервенция
17 клиенти
овластяване
17 клиенти

здравни грижи
37 клиенти

посредничество
17клиенти
оценка и
повишаване
на
родителски
капацитет,
социалноправни
дейности
17 клиенти

социално- правни
дейности
5 клиенти

Графика 22: Разпределение на клиентите по възраст

възрастни
17 клиенти
бебе, дете до 18г.
20 клиенти

65

Графика 23: Разпределение на клиентите по пол

момчета
8 клиенти

майки и момичета
29 клиенти
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6. СТАТИСТИКА НА КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР НА ФОНДАЦИЯ АСОЦИАЦИЯ АНИМУС
ОБЩО – 56 НАСТАНЕНИ КЛИЕНТИ

Графика 24: Разпределение на клиентите по тип проблем

трафик на хора
15 клиенти

домашно насилие
56 клиенти

Графика 25: Разпределeние на клиентите по възраст

деца
20 клиенти

възрастни
48 клиенти
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Графика 26: Разпределение на клиентите по пол

момчета
9 клиенти

жени и момичета
47 клиенти

Графика 27: Транзитни случаи и телефонно консултиране, свързано с трафик на хора

телефонно
консултиране
10 клиенти

транзитни случаи
42 клиенти
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7. СТАТИСТИКА НА ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР КЪМ ФОНДАЦИЯ АСОЦИАЦИЯ АНИМУС
ОБЩО – 434 ОБУЧИТЕЛНИ СЪБИТИЯ С 1 067 УЧАСТНИЦИ

Графика 28: Професионална подкрепа и методическа помощ, предоставена от специалистите
на фондация "Асоциация Анимус"
25 тематични
обучения за
професионалисти
с 489 участника

5 супервизии за
специалисти

1 обучения за
доброволци с
20 участника

17 групови скайп
супервизии

43 хоспитирани
студенти и
доброволци

Графика 29: Професионални развитие, методология и стандарти

252 клинични
семинари

830
индивидуални
супервизии

262 групови
супервизии
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