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II.

ВЪВЕДЕНИЕ

2016 година измина под знаменателя на множество конфликти с институциите и борба
за всеки един отделен случай.
В този контекст единствената добра новина е изключително доброто сътрудничество с
Министерството на правосъдието, което постигнахме. Тук е мястото да отбележим
усилията на Министерството за подписването на Истанбулската конвенция и водещата
му роля за изготвяне на законодателни изменения с цел нейното ратифициране.
Заслужава да отбележим и инициативата на Министерството да открие процедура за
възлагане на обществена поръчка за управлението на Националната гореща линия за
преживелите насилие. Това позволи линията да функционира отново денонощно.
Извън това, за първи път се наложи да атакуваме в съда заповед на отдел „Закрила на
детето“ във връзка със случай, по който категорично се разминахме в професионалната
си преценка.
Друг парадокс беше изготвянето на Правилник за прилагане на Закона за социално
подпомагане без никакво обществено обсъждане и без участието на
неправителствените организации, които изпълняват тези услуги. С измененията се
вменява на психолозите и социалните работници, които работят с деца и родители в
Центровете за обществена подкрепа, да се занимават със случаи на възрастни хора с
алцхаймер или други соматични заболявания. Като организация, управляваща такъв
Център за обществена подкрепа, считаме за нелепо специалисти в една област да
взимат решения в съвсем различна област, за която не са подготвени и обучени.
В цялата ни 23-годишна практика като експерти по насилието никога досега не сме се
натъквали на такова множество неадекватни, непрофесионални и даже, бихме казали,
вредни решения от страна на системата за закрила на детето по отношение на деца,
жертви на насилие.
През изминалата година имахме също така случаи на агресивни съпрузи и бащи,
заплахи към служители, дори и нахлуване в кризисното звено.
Независимо от всички неприятности продължихме да работим с голям брой тежки
случаи на жени и деца, пострадали от насилие. През изминалата година работихме по
24 проекта и се посветихме на каузите и проблемите на много деца и семейства в риск
и жертви на насилие. Само в детския център Зона ЗаКрила, подкрепен от УНИЦЕФ,
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имахме 100 случая на деца и техните родители. Работата по такъв голям брой проекти
на практика разшири обхвата на действие на организацията. Дълги години основна и
приоритетна дейност за организацията бе клиничната и консултативната помощ. След
като организацията навърши 23 години, голяма част от дейностите и проектите гледат
към бъдещето и работят за превенция на насилието и насърчаване на психичното
здраве. Организацията влезе в детските градини и училищата и натрупа опит от работа
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.
Понякога се чувстваме 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 системата 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 държавните институции и да полагаме всички усилия това да се случва, без да
правим компромис с качеството на помощта, която предоставяме на клиентите си.
През 2016 г. програмата „Приятелите на Зипи – бъдещите граждани на България“
беше представена като добра практика от Институт „Отворено общество“, който
насърчи емоционалното здраве на децата и постави на дневен ред промоцията на
психичното здраве като инвестиция в бъдещето. За да гарантираме устойчивост на
програмата, през 2016 г. стартирахме 5-годишен проект „Ключ към училище без
страх“, който доразработва идеята за работа с деца в училище. Така успяхме да
положим началото на разработване на цялостен училищен подход в промоцията на
психичното здраве и намаляване на агресията в училище с ясна методическа програма,
включваща всички паралелки от 1-ви до 10-и клас.
Благодарение на нашия проект за тормоза в училище „Разпознаване и
предотвратяване на тормоза в училище чрез участие и гледна точка на децата в 7
държави от Европейския съюз“ бяха разработени прекрасни наръчници за учители,
които Министерството на образованието и науката реши да използва за борба с
училищния тормоз. Материалите за разпознаване и превенцията на училищния тормоз
са достъпни на интернет страницата на организацията.
Фондацията продължи да се разраства и към момента в нея работят над 100
професионалисти. Можем да твърдим, че за 23 години фондация „Асоциация Анимус“
вече представлява една стабилна организация, която може да оказва влияние на много
нива в полза на своите клиенти.
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През 2016 г. фондация „Асоциация Анимус“ участва като партньор в голям брой
международни и европейски проекти, което показва, че организацията е ценен
партньор, предпочитан заради високата си професионална експертиза, капацитета си
за осъществяване на новаторски инициативи и доброто администриране на проекти.
Проектите, осъществени от организацията през 2016 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, превенция на училищния тормоз,
насърчаване на психичното здраве и др.
През 2016 г. бяха консултирани общо 14 271 клиенти, като от тях 10 428 консултации са
проведени на Националната телефонна линия за деца, а 1768 са били консултираните
на Горещата телефонна линия за пострадали от насилие. През 2016 г. в Кризисен
център за пострадали от насилие „Св. Петка“ са били настанени 55 клиенти. Общо 1106
клиенти са се възползвали от услугите, предоставяни в Центъра за консултиране,
психотерапия и психоанализа, Травма центъра към фондация „Асоциация Анимус“ и
Детския център за застъпничество и подкрепа „Зона ЗаКрила“. Други 406 клиенти са се
възползвали от услугите, предоставяни в Комплекса за социални услуги за деца и
семейства, като 45 от тях са майки и бебета, настанени в Звено „Майка и бебе“.
През 2016 г. Фондация „Асоциация Анимус“ управлява Националната телефонна линия
за деца 116 111 към Държавната агенция за закрила на детето вече 7 години. През 2016
г. за първи път шест месеца нямахме обратна връзка от отделите за закрила на детето
за докладваните случаи на деца в риск.
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 държавно делегирана дейност.
Управлението на Звено „Майка и бебе“ продължава да бъде сериозно
предизвикателство за организацията ни. Освен недостатъчното финансиране, се
сблъскваме с трудности в управлението, свързани с отговорността за малки бебета и
майки, които са травмирани, малки на възраст или деструктивни. За първи път на
територията на комплекса се роди бебе, като се наложи наши колеги да участват в
израждането.
Благодарим от сърце на всички, които подкрепиха нашите идеи. Това са тези, които
вярват в нас, членовете на Борда, нашите спомоществователи, множеството спонсори
от различни фирми, частните дарители и екипът от психотерапевти и социални
работници, които непрекъснато се стремят към професионално развитие и
предоставяне на качествени услуги. Благодарим и на доброволците, студенти и
стажанти, които със своя труд и енергия подпомагат социалните програми в най5

трудните места – Кризисния център „Света Петка“, Горещата телефонна линия за хора,
пострадали от насилие, Звено „Майка и бебе“. Работата на фондация „Асоциация
Анимус“ не би била толкова успешна без нейния посветен програмен екип и отлично
работеща администрация.

Надежда Стойчева

Мария Чомарова

Директор
Фондация „Асоциация Анимус”

Директор
Фондация „Асоциация Анимус”
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III.

ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г.

1.
„Травма център за деца и семейства“ (1 септември 2013 г. – 31 август 2016 г.),
финансиран от Българо-швейцарска програма за сътрудничество, Фонд за реформи,
свързани с участието на гражданското общество;
2.
„Зона ЗаКрила“ – Детски център за застъпничество и подкрепа (1 октомври
2015 г. – 30 декември 2016 г.), финансиран от УНИЦЕФ България;
3.
„Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Център за обществена
подкрепа“ (1 декември 2014 г. – 30 ноември 2017 г.), финансиран от държавния
бюджет на Република България чрез Столична община по механизма на държавноделегираните дейности;
4.
„Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Звено „Майка и бебе“ (1
декември 2014 г. – 30 ноември 2017 г.), финансиран от държавния бюджет на
Република България чрез Столична община по механизма на държавно-делегираните
дейности;
5.
Kризисен център за пострадали от насилие „Св. Петка“ (1 март 2015 г. – 1 март
2018 г.), финансиран от държавния бюджет на Република България чрез Столична
община по механизма на държавно-делегираните дейности;
6.
„Център за подкрепа на жертви на домашно насилие в България“ (1 септември
2015 г. – 1 септември 2018 г.), финансиран от Фондация Медикор, Лихтенщайн;
7.
„Национална телефонна линия за деца 116 111“ (май 2015 г. – май 2016 г.; май
2016 г. – май 2017 г.), финансиран от бюджета на Република България, чрез
Държавната агенция за закрила на детето по Закона за обществените поръчки;
8.
„Национална телефонна линия за пострадали от домашно насилие“ (13
февруари 2015 г. – 13 февруари 2017 г.), финансиран от Министерството на
правосъдието;
9.
„Съвместни усилия в прилагането на комплексен подход в борбата с
домашното насилие в България и подкрепата на жертвите“, (1 септември 2015 г. – 1
септември 2018 г.), финансиран от Фондация „OУK“, Швейцария;
10.
„Ключ към училище без страх“, финансиран от Фондация „ОУК“ съвместно с 12
български НПО (1 май 2016 г. – 1 май 2021 г.);
11.
„Приятелите на Зипи“ – бъдещите граждани на България (3 февруари 2014 г. –
3 април 2016 г.), финансиран по Програма за подкрепа на НПО в България към
Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство;
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12.
„Разпознаване и предотвратяване на тормоза в училище чрез участие и гледна
точка на децата в 7 държави от Европейския съюз“ (1 декември 2014 г. – 30 ноември
2016 г.), финансиран по Програма „ДАФНЕ III“ на Европейски съюз;
13.
„WE GO – Икономическо овластяване и възможности за развитие на жени,
жертви на насилие“ (11 януари 2016 г. – 10 януари 2018 г.) – с финансовата подкрепа
на Програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз;
14.
„RISE – Повишаване на вътрешните ресурси за справяне с училищния тормоз“
(15 октомври 2015 г. – 15 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;
15.
„От А до Я за безопасността“ (1 януари 2015 г. – 31 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;
16.
„SURT – Алтернативно бъдеще за овластяване на деца, жертви на насилие, в
алтернативна грижа чрез програма за повишаване на капацитета на
професионалисти“ (1 декември 2015 г. – 30 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;
17.
„TRACE – Трафикът на хора като криминален бизнес“ (1 май 2014 г. – 1 март
2016 г.), финансиран от Седма рамкова програма на Европейския съюз, с изпълняваща
организация Тристранни изследвания и консултиране. Фондация „Асоциация Анимус“
е партньор по проекта;
18.
„Права на работното място – противодействие на трудовата експлоатация във
всички икономически сектори в България, Полша и Румъния“ (1 септември 2016 – 1
август 2018 г.) Водеща организация: „Ла Страда Интернешънъл“ (Холандия) Партньори:
фондация „Асоциация Анимус“ (България), СОМО (Холандия), „Феъруърк“ (Холандия),
„Ла Страда Полша“ и „Ейдром“ (Румъния). Финансиран от холандското Министерство
на външните работи, фонд „Права на човека“;
19.
„Кампания Mencare в България“ (1 декември 2013 г. – 30 ноември 2016 г.),
финансиран от Фондация „ОУК“, Швейцария, с изпълняваща организация „Асоциация
Родители“. Фондация „Асоциация Анимус“ е партньор по проекта;
20.
„Да изразим себе си“ (17 юни 2015 г. – 30 април 2016 г.), финансиран от
Столична община. Фондация „Асоциация Анимус“ е партньор по проекта;
21.
„Подобряване достъпа до специализирана правна помощ за жертви на трафик
на хора от България, Румъния и Унгария“ (1 септември 2016 г. – 1 април 2017 г.);
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22.
„Повишаване на ефективността на насочването, подкрепата, закрилата и
реинтеграцията на жертви на трафик на хора чрез практическо приложение на
транснационалния механизъм“ (1 януари 2015 г. – 1 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;
23.
„Съвместни усилия от страна на България и Швейцария за незабавна и
безусловна закрила на жертвите на трафик и превенция на трафика на хора“ (1
януари 2015 г. – 30 юни 2018 г.) – Българо-швейцарска програма за сътрудничество;
24.

„United Methodist Women“ (1 април 2016 г. – 1 април 2017 г.);

25.

„Блага Баба Блага“- социално предприемачество
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IV. РЕЗЮМЕТА НА ОСЪЩЕСТВЕНИ ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2016 г.
1. „Травма център за деца и семейства“
1 септември 2013 г. – 31 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 специализирани безплатни
програми за консултиране и психотерапия
на деца и техните родители. Чрез
психотерапевтичната работа се подобрява
способността на децата да преработват
болезнените събития в живота си и да се
справят успешно в бъдеще. Помага се на
родителите да имат по-голяма
чувствителност към страданието на детето
си и да успяват да създадат семейна среда,
в която детето да израства спокойно и
здраво. Подкрепят се и важните фигури в
живота на детето извън семейството, които
са ключови за развитието и адаптацията на
детето в обществото.

Чрез програмите на „Травма център за деца и семейства“ се подобряват 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.
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
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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 и
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, които ползват услугите на центъра.
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2. „Зона ЗаКрила“ – Детски център за
застъпничество и подкрепа
1 октомври 2015 г. – 30 декември 2016 г.
Финансиран от УНИЦЕФ България

Проектът се развива освен с подкрепата на УНИЦЕФ и с тази на Столична община на
територията на гр. София със седалище ул. „Екзарх Йосиф“ № 85.
През изминалата 2016 г. по проекта са обхванати общо 100 случая, от тях 54 на деца и
46 на родители. Подадени са седем сигнала за деца, пострадали или в риск от
сексуално насилие или жертви на насилие, като по всички са образувани прокурорски
проверки или са повдигнати обвинения. По десет случая е осигурено правно
представителство в съдебно или досъдебно производство, като по девет от тях е
постигнато удовлетворително съдебно решение за защита, а едно е в досъдебна фаза.
Екипът ни взе участие в 16 мултидисциплинарни екипа по случаи на деца, като по шест
от тях децата бяха свидетели в досъдебни производства и подкрепени от специалисти
при разпита в Синя стая.
За периода екипът на „Зона
ЗаКрила“ взе участие в
различни обучения за
надграждане на капацитета
си за работа с деца и
родители в ситуация на
насилие и участва в редица
работни срещи с институции
по темата за насилие.

През изминалата година Детски център за застъпничество и подкрепа „Зона ЗаКрила“
получи Лиценз №1079/ 11.10.2016 г. на Държавна агенция за закрила на детето и
удостоверение за регистрация №00135-0010 – заповед №РД1-329/24.10.2016 г. от
Агенция за социално подпомагане и беше регистрирана нов вид интегрирана социална
услуга за деца, преживели или в риск от насилие и техните семейства:

В рамките на услугата се осигурява медицинска консултация и експертиза чрез
договорено партньорство с правоспособни съдебни лекари и други специалисти.

Осигурява се участие в специализирани програми за психологическо
консултиране и социално придружаване и застъпничество.
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В рамките на услугата се осигуряват юридическо консултиране и
представителство в досъдебна и съдебна фаза.

Специализирана услуга е насочена към децата, които са в контакт с
правосъдието и полицията, разработена да отговори на техните нужди от подготовка,
подкрепа и щадяща среда за разпит.

Екипът е на разположение денонощно за реакция по случаи на насилие над
деца.

Мобилна социална работа и спешна реакция при кризисни ситуации.

Екип от специалисти за кризисна интервенция.
Проектът продължава да развива модела на мултидисциплинарен подход по случаите
на насилие над деца и през 2017 г.
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3. Комплекс за социални услуги за деца и семейства
1 декември 2014 г. – 30 ноември 2017 г.
Финансиран от държавния бюджет на Република България чрез
Столична община по механизма на държавно-делегираните дейности

Център за обществена подкрепа
През 2016 г. в Центъра за обществена
подкрепа са предоставени услуги на
406 потребители по 290 случая.
Разпределението на потребителите по
пол е: 144 мъже и 262 жени.

158 от потребителите на услуги са деца,
съответно 82 момичета, 76 момчета;
248 са възрастни, съответно 180 жени и
68 мъже, разпределени както следва:
родители 158, осиновители 73, приемни
родители 1, близки и роднини 16.

И през 2016 г. високоспециализираният и професионално обучен екип на ЦОП
продължи да работи по всички разписани програми. Петгодишният период, през който
предоставяме психо-социални услуги в ЦОП, ни даде възможност да анализираме и да
изведем основните характеристики на ползвателите на услугата.
Реалните ползватели на ЦОП са със следните характеристики:
1.
Деца с поведенчески проблеми и техните родители
Анализът ни показва, че в тази група влизат около една трета от общите потребители на
услугата. Това са деца, които проявяват проблемно поведение в различна възраст –
като се започне от предучилищна възраст с проблемно поведение като
хиперактивност, разстройство на вниманието, агресия, тревожности, проблеми с
раздялата и се премине през начална училищна възраст – проблеми с концентрацията,
обучителни затруднения, проблеми на общуването с връстниците, и се стигне до
средната и горната училищна възраст – бягства от училище, проблеми в комуникацията
със съучениците и други училищни трудности. Всички тези деца преживяват различни
трудности от живота в семейството и извън него и техният начин за справяне се
изразява в проблемното поведение. Системната работа с тези деца е шанс техните
проблеми да не бъдат задълбочени. Практиката показа, че за постигането на висока
ефективност при работата с тази целева група е от изключително значение да се
включат в психо-социалната работа и родителите на тези деца.
2. Деца, жертви на насилие и техните семейства
Децата, свидетели и жертви на насилие трудно преодоляват травматичните
последствия от преживяното и имат трудности да се върнат към обичайния си начин на
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живот. Независимо дали децата имат травматичен опит от домашно насилие,
сексуално насилие или системна емоционална злоупотреба, животът им в насилие
препятства тежко развитието им и оставя травматични последици, които могат да
бъдат преодолени само със системна психо-социална работа и с подкрепяща среда.
Децата, свидетели на домашно насилие, са преки жертви по смисъла на чл.2 от Закона
за защита от домашно насилие. За спиране на насилието е наложително да бъде
подкрепен родителят, който е жертва на насилие, така че той да промени ситуацията, а
и да подпомогне детето.
3. Деца, жертви и извършители на училищен тормоз
Практиката показва, че в значителна степен се е повишил броят на децата, жертви на
училищен тормоз. Това, от една страна, са случаи на деца от уязвими социални групи,
но от друга – това е феномен, който присъства във всякакви училища. Училищният
тормоз е свързан с много срам и вина за децата, което често е повод да не търсят
помощ от родители или институции. Това е причина проблемите да се задълбочават и
да достигнат до системата за закрила на детето в етап, когато последствията са
утежнени.
На тази група деца се предоставя от екипа на ЦОП пряка индивидуална помощ във
връзка с конкретен инцидент, както и се организира цялостна мултидисциплинарна
подкрепа за спиране на тормоза в конкретния клас и училище.
4. Деца в риск от отпадане от училище и техните родители
Практиката ни показва, че много често причината децата да бъдат извън
образователната система или да изостават в училище се намира в семейството –
неглижиране, родителско отчуждение, случило се травматично събитие, раздяла с
важна за детето фигура, настъпила наскоро промяна в живота на детето и семейството
и др. Затова ние предоставяме активна психо-социална работа с тези деца, както и с
техните родители или грижещите се за тях фигури, особено с цел превенция на
отпадането от образователната система. Фокус на работата с възрастните е връщане на
авторитета и смисъла на образователната институция за тях и съответно подкрепа на
децата за връщане в училище.
5. Семейства в общността
Тази целева група е обширна и обхваща семейства, които се нуждаят от подкрепа и
развиване на родителските способности и умения, както и от мобилизиране на
вътрешните ресурси за справяне с трудностите при отглеждане и възпитание на децата.
6. Синдром на родителско отчуждение (СРО)
Тази целева група включва родителите, които се намират в конфликтни
взаимоотношения, в които се въвлича детето и се дават индикации за развитие на
Синдром на родителско отчуждение (СРО). Тежките ситуации на родителски
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конфликти, в които се въвличат децата и ги правят обект на жестока емоционална
злоупотреба, водят до сериозни поведенчески проблеми и противообществени
прояви. За да се превентира деликвентното поведение при децата, както и тежките
последици за тяхното емоционално и психическо развитие, екипът на ЦОП предоставя
активна психо-социална работа. Специалистите работят с всички институции,
ангажирани във всеки отделен случай, провеждат организационни интервенции и
психологична работа с детето и с всеки от родителите поотделно, както и медиация.
Тази целева група показва трайна тенденция да нараства като брой клиенти и като
сложност на интервенциите.
7. Деца с увреждания и техните семейства
Това е много значим брой деца, които са в контакт със системата за закрила на децата.
Децата с увреждания имат нужда от широк спектър от услуги и възможности за
интеграция в общността. Родителите на децата с увреждания са отделна група клиенти.
Техните потребности от подкрепа, консултиране и социално застъпничество са покрити
от допълнителна дейност по консултиране. Практиката показва, че в тази група влизат
деца с генерализирано разстройство на развитието от аутистичния спектър, деца с
различни синдроми, деца с различна степен на умствена изостаналост, хиперактивни
деца, незрящи деца и др.

4. „Комплекс за социални услуги за деца и семейства –
Звено „Майка и бебе“
1 декември 2014 г. – 30 ноември 2017 г.
Финансиран от държавния бюджет на Република България чрез
Столична община по механизма на държавно-делегираните дейности

През 2016 г. бе работено по случаите на
20 майки, 25 деца, от тях 7 бременни
клиентки, 3 непълнолетни.

6 майки се възползваха от възможността да
се срещат в индивидуални сесии с
психолози на ЦОП към КСУДС.

През отчетния период е приключена работата по 15 случая, от които:
•

реинтеграция в семейна среда – 9 случая;

•

самостоятелна форма на живот – 3 случая.
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Като добри практики в изминалата 2016 могат да бъдат посочени: развиване и
изграждане на социални компетенции на майките във връзка с тяхното овластяване и
последваща реинтеграция; съвместна работа с програмата по овластяване и
синхронизиране уменията на много специалисти; социална интеграция и адаптация
към водене на самостоятелен начин на живот; развиване на връзка на привързаност
между майката и детето; настаняване и подслон в условия на сигурност и зачитане на
достойнството на бременната/майката и детето с цел развиване на връзката между
майката и детето и на социални компетентности на майката; посредничество със
социално-правни и медицински услуги – консултиране, насочване и информиране и
посещения.
С всяка от настанените майки бе извършвана и социална работа под формата на
семейна медиация, както и връзка с различни институции както в София, така и в
страната.
Три от настанените клиентки получиха съдействие за намиране на работа, квартира и
стартиране на самостоятелен начин на живот. Девет майки бяха интегрирани успешно
и се завърнаха в семейната среда заедно с децата си. Една криминално проявена
майка бе задържана от компетентните органи и излежава петгодишна присъда в
Сливенския затвор, а детето бе настанено в услугата Приемна грижа. Две клиентки бяха
настанени в Звено „Майка и бебе“ извън територията на гр. София с цел
предотвратяване на риска за майката и децата. Две майки с деца продължават да се
възползват от социалната услуга настаняване в Звено „Майка и бебе“. Седем деца бяха
регистрирани в Информационната система за обслужване на детските заведения,
класирани и записани да посещават детските заведения. На едно дете бе извършена
операция и заедно с майката бяха подкрепени при посещения в болници и справяне в
следоперативния период.
За нуждите на настанените клиенти бе осъществено социално застъпничество под
формата на осъществяване на връзка и придружаване до личен лекар, педиатър,
гинеколог, съдействие за извършване на медицински прегледи на здравно
неосигурени клиентки, съдействие за лични документи, помощи при бременност и
майчинство, съдействие за издаване на банкоматни карти, съдействие за извършване
на специализирани прегледи и изследвания, придружаване до хранителни магазини и
аптеки за закупуване на храни и медикаменти, изготвяне на седмично меню и
бюджетиране на разходи. По заявка на клиентите бе сформиран неформален курс за
разясняване на гражданските и трудовите им права в страната, както и такъв по
готварство, здравословно и балансирано хранене.
Също така бяха проведени обучения, свързани с ежедневието на клиентите и с
отглеждането на децата. С бременните клиентки бяха проведени курсове за „Бъдещи
родители“ с образователна цел на теми „Устройство на женската полова система“,
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„Промени в организма по време на бременност и раждане“, „Гимнастика за
бременни“, „Хранене на бременната и родилката“, „Подготовка на гърдите за кърмене,
хигиена“, „Предвестници на раждането, поведение на родилка“ и др. С наближаване
на родилния процес бременните получиха напътствия за хранене, бодърстване и
обгрижване на децата и бяха консултирани за особености в развитието на децата,
прохождане, захранване и т.н.
С новородилите майки в курсовете бяха обсъдени темите „Подготовка за посрещане на
бебето в дома“ , „Първи грижи за новороденото – кърмене, къпане, грижи за пъпчето,
обличане, масаж, гимнастика и закаляване“, „Етапи в развитието на детето“, както и
„Задоволяване на потребностите на детето според възрастта“ и др. Работата с всички
настанени клиентки, и особено с новородилите, се изразяваше в голяма степен в
развиването на умения за разпознаване и задоволяване на специфичните нужди на
бебетата и децата от грижи с оглед възрастта и особеностите на израстването им във
всеки нов период, промяна в режима на хранене, сън и бодърстване.
Във формат на малка група на клиентките беше предоставено пространство и подкрепа
да обсъждат ежедневните тревоги и трудности, които срещат в общуването помежду
си, както и с членове на други социални кръгове.
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5. Kризисен център за пострадали от домашно насилие
„Света Петка“
1 март 2015 г. – 1 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 страна.
Непрекъснатият денонощен режим на Кризисния център дава възможност за
навременна подкрепа, която в отделни случаи е животоспасяваща.
През 17-те години на създаването си от 1999 г. до днес
Кризисният център не е затварян и не е спирал работата с
клиенти.
Поддържането на услугите е сериозно предизвикателство
към екипа и е съпроводено с много усилия.
Кризисният център е развита и популярна в общността
услуга, която оказва помощ и подкрепа на хора в
състояние на криза вследствие на насилие. Това е услуга,
чиято организация спомага по ефективен начин за
излизането от това състояние и за възстановяването и
реинтеграцията на обърналите се към Центъра клиенти. В
голяма степен фокусът на работа е върху справянето и
възстановяването чрез предоставяне на психологическа помощ под формата на
кризисна интервенция и психо-социална работа.
Предоставянето на този тип услуга в съчетание с мултидисциплинарния подход към
проблема е от голямо значение за гарантиране на правната защита на клиентите и
осъществяване на техните човешки права.
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 не
могат да се справят. Това обикновено е свързано с усещане за наложителна промяна,
едновременно с това на обърканост, изчерпаност, страх за живота и безсилие.
Една тенденция, която се запазва трайно през изтеклата година, е увеличаване на
броя на комплицираните социално случаи. Голяма част от обърналите се за помощ
жени не разполагат с подкрепяща среда и изградени умения за ползване на социална
мрежа за подкрепа.
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Като цяло статистиката е изключително тревожна. По данни от Национално проучване
на Фондация „Партньори – България“, Център за изследване на демокрацията и
Академия по права на човека – Норвегия в рамките на Програма БГ 12 на Норвежкия
финансов механизъм въпреки все по-нарастващия поток от информация в
общественото пространство по темата за домашното насилие приблизително 40% от
полицаите и около 30% от социалните работници, ангажирани в тази област,
споделят, че през последните няколко години се е увеличил общият дял на
пострадалите от домашно насилие.
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, разкъсно-контузни рани в областта на главата, заплахи за убийство,
изнасилвания в брака, заплахи за разстрел с притежавано огнестрелно оръжие, опити
за душене. При описаните случаи децата са свидетели на актовете на домашно насилие
или са подложени на физически и емоционален тормоз.
За особено обезпокоителен намираме факта, че домашното насилие приема
драстични форми, стигащи до убийство.
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 социалноикономическа ситуация. В този смисъл разрешаването на този тип случаи изисква
много повече време, ресурси и включването на по-голям брой релевантни към
проблема институции.
Опитът показва, че това е една добра форма на инвестиция, която е от изключително
значение за ефективността на работата и възможностите за емоционално
възстановяване на клиентите.
През изтеклата година Центърът продължи да играе
ключова роля по отношение предоставянето на спешна
психологическа помощ за прекратяване на ситуацията
на насилие и осигуряване на широк достъп на голяма
група пострадали, възможност за избор и
непрекъснатост на грижата за жените и децата и
предотвратяване на трайни травми и превенция на
изоставянето на деца.
Благодарение на координираните и професионални усилия на целия екип на
Кризисния център успяхме да създадем истински дом за пострадалите от домашно
насилие и да дадем алтернатива за живот без насилие.
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6. „Център за подкрепа на жертви на домашно насилие в България“
1 септември 2015 г. – 1 септември 2018 г.
Финансиран от Фондация Медикор,
Лихтенщайн

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. Проектът продължава добрата практика на програмите, финансирани от
Медикор: кризисна интервенция и психотерапевтично консултиране, овластяване,
педагогическа програма, работа в общността, семейни консултации, застъпническа
програма за пострадали от домашно насилие.
От работата по проекта се ползват жени, юноши и деца, жертви на домашно насилие,
двойки в ситуация на домашно насилие и/или усложнена раздяла, роднини и членове
на разширени семейства на преживелите домашно насилие.
Проектът дава възможност на стотици пострадали, които не са настанени в Кризисен
център, да получат подкрепа за възстановяване от последиците на домашното
насилие, като Кризисният център „Св. Петка“ е ключов елемент от комплексния Център
за подкрепа.
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7. „Национална телефонна линия за деца 116 111“
8 май 2013 г. – 8 май 2015 г.; 8 май 2015 г. – 8 май 2016 г.
Финансиран от бюджета на Република България чрез Държавната
агенция за закрила на детето по Закона за обществените поръчки

Националната телефонна линия за деца 116 111 към ДАЗД се управлява от ФАА след
спечелени конкурси от 2009 г. насам. Линията ползва хармонизиран общоевропейски
номер 116 111 и е безплатна и денонощна. Целта й е да предоставя психологическо
консултиране, информиране и помощ за деца, но може да се ползва и от възрастни –
за проблеми на дете.
През 2016 г. на линията са приети 83 568 повиквания и са проведени 10 428
консултации, близо 80% от които с деца, а останалите – със загрижени пълнолетни
лица. Водещата тема, по която децата търсят помощ, са взаимоотношенията –
романтичните, семейните, тези с приятели и връстници. Линията се ползва често и от
деца, и от възрастни за търсене на информация – за правата на децата, за различни
служби и програми.
Един от най-сериозните проблеми, който стига до линията, е насилието над деца –
през 2016 г. 8% (или 831) от консултациите са били по тази тема. За насилие над деца
най-често съобщават възрастни – самите деца вероятно по-трудно го разпознават,
особено ако е системно или се боят да споделят за него, но често близки или
загрижени за детето фигури търсят помощ или подават сигнал за насилието. Най-често
в консултациите е било съобщавано за физическо насилие (в почти половината случаи),
а като място най-често е било посочвано семейството.

Сред водещите функции на линията за деца е и
приемането на сигнали за деца в риск и
предаването им към органите по закрила на
детето – най-често Отделите „Закрила на
детето“. Екипът на линията разполага с начини
за бърза връзка със службите и в извънработно
време. През 2016 са приети 573 подобни
сигнала, като идентифицираните рискове найчесто отново са свързани с насилие над деца –
физическо и психическо.
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Все повече случаи на ранни бракове и съжителства постъпват на линията – през 2016 са
били подадени 37 сигнала за подобен риск към различни ОЗД. В огромна част от тези
случаи става дума за непълнолетни или дори малолетни момичета и пълнолетни мъже.
Подобни случаи изискват комплексна мултидисциплинарна работа на терен. Други
чести рискове за българските деца, идентифицирани в сигналите от линията, са от
неглижиране, изоставяне, отпадане от образователната система, въвличане в
конфликти между разделени родители.
Със своето денонощно функциониране и достъпност линията за деца е основен канал
за бърза връзка и оказване на помощ в случаи на деца в риск, както и често единствен
ресурс за оказване на психологическа подкрепа за деца от малки населени места.
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8. „Национална гореща телефонна линия за подкрепа и
насочване на хора, пострадали от насилие“
1 януари 2015 г. – 1 януари 2017 г.
По договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с
рег. № 93-00-78/13.02.2015 г., сключен с Министерството на
правосъдието

Проектът „Национална гореща телефонна линия за подкрепа и насочване на хора,
пострадали от насилие“ има следните цели:
•
да осигури достъп до помощ за пострадали от домашно насилие чрез
Национална гореща телефонна линия за преживели насилие 02 981 76 86/0800 18 6 76;
•
да осигури насочване към социални услуги в цялата страна, които могат да
съдействат при случаи на домашно насилие.
Проектът предоставя емоционална подкрепа за пострадали от домашно насилие жени,
мъже и деца, както и за техните близки от цялата страна.
Основните дейности по проекта бяха:
•
функциониране на Националната гореща телефонна линия за хора, пострадали
от домашно насилие 02/ 981 76 86/0800 18 6 76;
•
консултиране на 2800 клиенти за половин година чрез Националната гореща
телефонна линия за хора, пострадали от домашно насилие 02/981 76 86;
•
обучение на 60 нови консултанти;
•
подновени карти за социални услуги;
•
анонимни онлайн анкети за обратна връзка от клиентите на Националната
гореща телефонна линия.

Постигнати резултати за периода
01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.:

•

За целите на проекта бяха изготвени и материали за информация и публичност:

1000 броя дипляни.
•

Проведени са общо 1768 телефонни консултации на хора, преживели насилие.

•
Проведени са 122 телефонни консултации с юрист във връзка с правата и
помощта, предвидени в ЗЗДН.
•
Бяха проведени две кампании за набиране на нови консултанти на
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Националната гореща телефонна линия за хора, пострадали от насилие.
•
Проведоха се 2 петдневни интензивни обучения, едното през месец март 2016
г., а другото през месец ноември 2016 г., за въвеждане в работата на Националната
гореща телефонна линия за хора, пострадали от насилие, всяко с 20 участници.
•
Проведе се един семинар, общо участници 25 души, за екипа от консултанти на
Националната гореща телефонна линия за годишна оценка на работата и планиране
на дейностите за следващата година.
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9. „Съвместни усилия в прилагането на комплексен подход в борбата с
домашно насилие“
1 септември 2015 г. – 31 август 2018 г.
Финансиран от Фондация „ОУК“
Проект „Съвместни усилия в прилагането на комплексен подход в борбата с домашно
насилие“ има за обща цел да осигури устойчивост в борбата с домашното насилие в
България.
Проектът има три подцели, по които се работи през годината:
1. Осигуряване на стабилна юридическа рамка за защита на жени, жертви на
домашно насилие, и за предоставяне на пълен набор от услуги за жертвите
Дейностите на екипа на проекта през годината бяха свързани с участие в работни групи
и кампании за подписване и ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за
борба с насилието над жени и домашното насилие, както и за промяна на
законодателството с оглед на Конвенцията. Общите усилия доведоха до подписване от
страна на правителството на Конвенцията през април 2016 г.
Експерти по проекта взеха участие в разширена работна група за изработване на
законодателни промени с оглед ратификация на Конвенцията.
Координаторът на проекта участва в експертна група на Министерството на
правосъдието, който изработи проект на „Стратегия за намаляване на домашното
насилие 2017–2020 г.“.
2. Повишаване на капацитета на заинтересованите страни на местно ниво за
спазване и прилагане на изискванията на координационния механизъм и
минималните стандарти
Бяха проведени три областни срещи за представяне на Координационния механизъм
за помощ на пострадали от домашно насилие в Пловдив, Велико Търново и Хасково с
участие на всички институции, ангажирани с подкрепата на жертвите на домашно
насилие. Участваха общо 97 специалисти от трите области.
Бяха проведени пет обучения за екипи на доставчици на социални услуги за работи
при случаи на домашно насилие по програмите – кризисна интервенция,
психологическа подкрепа, социална работа, мобилна социална работа и трудово
посредничество. Участваха 89 специалисти от цялата страна.
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3. Създаване на устойчив модел за специализирана социална услуга, насочена
специално към жени, жертви на домашно насилие
През 2016 г. продължи работата на Консултативните програми за подкрепа на
пострадали от домашно насилие. Дейностите по проекта подкрепиха
синхронизирането на спешните услуги за пострадали от домашно насилие –
Национална гореща телефонна линия 02 981 76 86 и Кризисен център „Св. Петка“ с
Консултативните програми за жени и деца, пострадали от домашно насилие.
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10. Проект „Ключ към училище без страх“
1 мaй 2016 г. – 1 мaй 2021 г.
Съфинансиран от Фондация „ОУК“, Швейцария

Фондация „Асоциация Анимус” започна изпълнението на проект “Ключ към училище
без страх” през май 2016 г. и ще бъде реализиран в продължение на 5 години. Тази
важна инициатива се осъществява в партньорство с още осем неправителствени
организации, активни в областта на превенцията на насилието в училище - Фондация
„Джендър образование, изследвания и технологии” и Сдружение „Алтернативи” – гр.
Айтос, Асоциация „Родители”, Институт по социални дейности и практики, Фондация
„П.У.Л.С” – гр. Перник, Фондация „Партньори България”, Център за приобщаващо
образование и Национална мрежа за децата.
Нашата цел е да насърчим създаването на
училищна среда, в която се възпитават
ценности на здравословно общуване,
ненасилствено разрешаване на конфликти и
толерантност към различията, за да бъдат
предотвратени насилието, тормозът и
униженията сред учениците.
Проектът въвежда цялостен подход в борбата с насилието и тормоза в училище, като
планира пилотирането на превенционни програми във всички паралелки от 1-ви до 10и клас на 3 училища в България в продължение на 5 последователни учебни години.
Сред децата от 1-ви клас се прилага програмата „Приятелите на Зипи“, програмата
„Приятелите на Ябълка“ е за децата от 2-ри до 4-и клас. Учениците от 5-и до 10-и клас
ще бъдат включени в програма „Клас без страх“, която ще бъде изработена в рамките
на проекта.
„Приятелите на Зипи“ е международно призната програма за
насърчаване на психичното здраве, която овластява децата да се
справят с проблеми и кризисни ситуации по здравословен и
конструктивен начин, като придобият умения за разрешаване на
конкретни проблеми и разбиране и овладяване както на своите
собствени емоции, така и тези на другите. Програмата е изградена
около поредица илюстрирани разкази за едно насекомо, отглеждано като домашен
любимец, наречено Зипи, и неговите приятели – група малки деца. В програмата
децата се учат да прилагат различни стратегии за справяне с трудностите, повишават
собствената си самооценка и подобряват устойчивостта си на травматични събития.
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Това ги овластява да помагат на себе си и на другите, да приемат и ценят различията на
децата в класа. Програмата е разделена на модули, посветени на темите чувства,
общуване, взаимоотношения, разрешаване на конфликти, справяне с промени,
загуби и трудности. „Приятелите на Зипи“ е одобрена от Световната здравна
организация и България е 28-ата държава, в която стартира нейното приложение.
Програмата „Приятелите на Зипи“ стартира през учебната 2016-2017 г. и ще
продължава системното й прилагане в подготвителна група и 1-ви клас в продължение
на 5 последователни учебни години.
„Приятелите на Ябълка“ затвърждава стратегиите за справяне и
социалните умения, които децата са придобили в рамките на
програмата „Приятелите на Зипи“. И тук дейностите включват ролеви
игри, рисуване, дискусии и истории със същите герои, които този път
са заедно с хамстера Ябълка. Разликата в тази
програма е, че децата трябва да допринасят
повече с техни собствени идеи – особено когато става въпрос за
историите, които са недовършени и класът трябва да реши как
да завършат. Планирано е стартиране на програмата
„Приятелите на Ябълка“ през учебната 2017–2018 г. и
системното й приложение сред учениците от 2-ри до 4-и клас в
продължение на 4 последователни учебни години.

„Клас без страх“ е интерактивна програма и включва ученици,
родители и учители в дейности, фокусирани върху ролите, основани
на пола, ненасилствените взаимоотношения и насърчаването на
психично здраве. Програмата помага на децата да разбират по-добре
собствените си трудности, непоносими емоции и вътрешни
конфликти, а това повишава капацитета им да се справят с фрустрацията и
безпокойството. Очаква се „Клас без страх“ да стартира през учебната 2018–2019 г. и
прилагането й да продължи в рамките на 3 учебни години.
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И трите програми са насочени към системното повишаване на квалификацията на
учителите в посока на придобиване на психологически знания и умения за адресиране
както на индивидуални трудности на отделни ученици, така и на груповите проблеми в
класа. За професионалистите в училище ефектът от проекта не приключва с неговия
край, тъй като знанията, уменията и опитът, които учителите натрупват, прилагайки
програмата, остават у тях през целия им професионален път.
Комплексният модел на включване на всички деца от 1-ви до 10-и клас и техните
учители и активното въвличане на родителите е ефективен начин за справяне с
насилието в училище и за превенция на тормоза и униженията сред учениците, за да
могат децата да пристъпват училищния праг без страх.

Училища, в които се развиват
програмите

Публикации

•
Средно училище „Никола
Войводов“, гр. Враца
•
Средно училище „Христо
Ботев“, гр. Айтос
•
74 средно училище „Гоце
Делчев“, гр. София

„Приятелите на Зипи“ – бележки за
учителя с насоки и методологията на
програмата
Ръководство за родителите към
програмата „Приятелите на Зипи“
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11. Проект „Приятелите на Зипи“ – бъдещите граждани на България
3 февруари 2014 г. – 3 април 2016 г.
Финансиран в рамките на Програма за
подкрепа на НПО в България към
Финансовия механизъм на Европейско
икономическо пространство

Децата трябва да умеят да се справят по здравословен и конструктивен начин с
проблемите и с кризисните ситуации – не само на момента, но и в бъдеще. Затова
Асоциация „Анимус“ в партньорство с Partnership for Children и Voksne for Barn въведе в
България международно призната програма за насърчаване нa емоционалната
стабилност и социалната адаптивност на деца на възраст от 5 до 7 години.
„Приятелите на Зипи“ учи децата на
умения за разрешаване на конкретни
проблеми и разбиране и овладяване на
емоциите – своите и на другите. Всеки
урок от програмата показва на децата
как да прилагат различни стратегии за
справяне с трудностите, да повишат
собствената си самооценка и да
подобрят устойчивостта си на
травматични събития. Това ги прави
способни да помагат на себе си и на
другите да приемат и ценят различията
на децата в класа.
Проектът е посочен като добра практика от Отворено общество.
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12. Проект: „Разпознаване и предотвратяване на тормоза в училище чрез
участие и гледна точка на децата в 7 държави от Европейския Съюз”
1 декември 2014 г. - 30 ноември 2016 г.
финансиран по Програма DAPHNE III на
Европейски съюз

Детската перспектива за насилието и тормоза.

Разработихме подход, базиран на преживяванията на децата, който да помогне на
учителите и другите възрастни да разберат тревогите, които децата имат във връзка с
насилието в училище.
Надяваме се, че възрастните ще се научат да подкрепят децата и да им откликват без
упрек. Надяваме се, че учителите и другите възрастни ще се научат да идентифицират и
да успяват да спират агресията в класната стая на много ранен етап.
Цели на проекта – основната цел на проекта е да включи децата в превенцията на
насилието и в създаването на безопасна училищна среда чрез тяхното участие и
овластяване, като използваме правото на децата да участват във въпроси, които ги
засягат, като водещ принцип.
Конкретните цели на проекта включваха създаването на среда, даваща възможност на
ученици (7-16 години) от 7 европейски страни да споделят своите възгледи относно
тормоза, и да ги ангажира да се включат в социална промяна в училище; да развие
методология, насочена към децата, която да изгради учителския капацитет да реагират
навреме срещу тормоза в училище; да повиши капацитета на заинтересованите страни
в обществото да се намесват в случаи на тормоз; да лобират за подход, ориентиран
към децата, когато се съставят и прилагат политики срещу тормоза и превенционни
програми.
Проектът създаде успешно партньорство със седем организации – Фондация
„Асоциация Анимус” (България) и партньорите Barnardo’s (Великобритания), The City of
Gothenburg (Швеция), International Child Development Initiatives (Холандия), Linka
Detskej Istoty (Словакия), Save the Children (Румъния) и SPI Forschung (Германия).
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Започнахме със създаването на пространство за ученици от участващите страни, където
да могат да споделят своите виждания относно тормоза, насилието и безопасността в
училище, чрез участие в интерактивни овластяващи семинари, откъдето се набави
материал за създаването на книжка с детски материали. Изградихме капацитет на
всички заинтересовани страни, за да могат да действат с оглед на ранната
идентификация и превенция на тормоза в обществото, като осигуряват подкрепа на
засегнатите деца и техните родители чрез консултативни програми. Оценихме
политиките, насочени към превенция на тормоза, в седемте европейски държави и
разработихме препоръки за тяхното подобрение чрез провеждането на проучване и
представяне на обобщение на проучването и доклад с препоръки, базиран на
резултатите на него. Те бяха използвани и за дейностите по лобиране на местно и
европейско ниво.
Въздействие
Основното въздействие е повишената информираност относно детските права и поголямо разбиране колко е важно за децата да бъдат активни и да участват в процеса на
взимане на решения. Дълготрайните ефекти за участвалите учители се състои в
натрупването на знания по теми, свързани с проблемите на тормоза в училище,
развиване на професионални умения и капацитет да включват децата и младежите в
изграждането на политики и дейности срещу тормоза. Родителите и учителите са поотворени към изслушването на мненията на децата и да преразгледат собствената си
комуникация като резултат от повишената чувствителност чрез книжката. Тя съдържа
гледната точка на децата, както и обратна връзка, изразена визуално и емоционално.
Благодарение на дейностите по повишаване на информираността и по лобирането,
проведени в рамките на проекта, деца, родители, професионалисти, работещи с
децата, и всички заинтересовани страни в седемте европейски държави получиха
достъп до информация и обучителни материали относно превенция на тормоза и други
социални услуги и възможности за обучения.
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Основното постижение на проекта е успешното приложение на ориентирани към
детето подходи и основани на тяхно директно участие, които използвахме, за да
получим автентични и неизменени от възрастните послания от децата по темите за
тормоза и безопасността в училище.

Факти и цифри

Публикации

Над 514 деца между 7 и 18 години бяха
овластени да работят заедно, за да
осигурят училищен климат без насилие,
чрез 34 семинара по овластяване в 16
училища.

Книжката “Чуй ме!” - 6 400

582 деца повишиха способностите си за

комуникация без насилие чрез участие е
34 превенционни семинара.

504 учители и служители в училище взеха
участие в 22 обучения, проведени в пет
страни, и подобриха капацитета си да
реагират навреме и ефективно в ситуации
на тормоз, както и да работят заедно с
децата и други заинтересовани страни.

265 учители от България и Германия се
възползваха от 22 групови супервизии.
140 деца (жертви/ извършители) и 190

родители бяха подкрепени чрез
интервенции.

принтирани копия с материали, разработени
от децата от всички партньорски държави по
проекта, повишиха интереса на децата и ги
овластиха да взимат участие в училищните
дейности.

Ръководство
за
учители
и
служители в училище с напътствия и

методология за превенция и идентификация
на тормоза в училищна среда – 5 500
принтирани копия и електронна версия,
която може да бъде свалена.

“Замесено ли е детето ми в
тормоз” Is my Child Involved in
Bullying?” - 9 500 принтирани листовки,
описващи ранните знаци на тормоза.

Доклад от изследването:

‘Перспективата на децата и на възрастните
относно тормоза”.

www.listen.animusassociation.org
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13. Проект „WE GO – Икономическо овластяване и
възможности за развитие на жени, жертви на
насилие“
11 януари 2016 г. – 10 януари 2018 г.
Финансиран по Програма
„Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз
WE GO! „Икономическо овластяване и възможности за развитие на жените“ е европейски
проект с основна цел подобряване на услугите в подкрепа на жени, пострадали от домашно
насилие, като акцентира на обучението на професионалисти в приюти и центрове за жени
жертви, както и на систематизирането и прилагането на успешни европейски практики в
областта.

Проектът има за цели:

1) да стартира проучване на най-добрите практики, използвани в Европа за жени, пострадали
от домашно насилие;
2) извършване на изследване на икономическите профили на жени от целевата група,
разработване на общи методологии за цялостна рамка за анализ на събирането на данни;
3) подобряване на икономически възможности услуги за жени, включително чрез обучения и
индивидуални консултации;
4) разработване на обща методическа рамка за дейностите за овластяване под формата на
набор от инструменти;
5) прилагане на обучение за социални работници и специалисти, които работят с целевата
група.
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През 2016 г. Фондация „Асоциация Анимус“ участва в следните дейности по отношение на WE
GO!:
• среща за обмен между професионалисти и партньорските организации;
• събрани са статистически данни във връзка с услуги за осигуряването на
икономически възможности, които се предлагат на жертвите на насилие в България;
• събират се данни по отношение на икономическите профили на засегнатите жени;
• подготовка на обучения за професионалисти – насочени към изграждане на капацитет
за работа с пострадалите от домашно насилие;
• получихме вдъхновение от шведските ни колеги да адаптираме игра за овластяване
на жени, преживели насилие;
• участвахме в осъществяването на различни комуникационни и рекламни дейности,
включително и брошура с информация за проекта, както и доклади за напредъка по
проектните дейности.

Партньори по проекта:






SURT and Fundaciò Mujeres – Испания
GPF, BCWT and Animus – България
SEGE and WCK – Гърция
Folkuniversitetet Uppsala – Швеция
3 кризисни центъра – Италия
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14. Проект „RISE – Повишаване на вътрешните ресурси за справяне с
училищния тормоз“
15 октомври 2015 г. – 15 октомври 2017 г
финансиран по Програма „Права, равенство и гражданство“ на
Европейски съюз

Водещата организация по проекта е Civiform soc. coop.
Sociale в партньорство с Фондация „Асоциация
Анимус“, CJD Berufsbildungswerk Frechen, VTI Brugge
Boarding School, IDFormation и ISRE.

През август 2016 г. беше създадена програмата за интервенция на училищния тормоз в
училищните общежития. Програмата е насочена към обучителния екип в общежитията
и предоставя инструмент за предотвратяване на ситуации на тормоз, а също така
въвежда техники, които могат да бъдат ползвани тогава, когато възникват ситуации на
тормоз сред учениците.
Екип на Фондация „Асоциация Анимус“ и ISRE, Италия обучи възпитатели, които
работят в училищни общежития в Белгия, Германия и Франция, да работят с
програмата. Тя залага на връстници, които работят с връстници по темата за
взаимоотношенията, комуникацията, емоциите и предлагат различни техники, с които
групата да предотврати ситуации на тормоз.
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15. Проект „Всичко за безопасността“
1 януари 2015 г. – 1 януари 2017 г.
финансиран по Програма DAPHNE III на
Европейски 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, генитално
осакатяване при жени и млади момичета, престъпления срещу честта.
Координатор на проекта е Iranian and Kurdish Women’s Rights Organization (IKWRO), като
Фондация „Асоциация Анимус“ е партьор заедно с още три организации: Papatya
(Германия), Orient Expres (Австрия), Refugee Women’s Association (Великобритания).
През 2016 г. изпълнихме следните дейности по проекта:
•
участие в международна конференция в Лондон, където представихме случаи
съвместно с Amnesty International;
•
предоставяне на съвети, информация, подкрепа, защита и превенция чрез
Националната телефонна линия за деца 116-111, насочени към млади жени и
момичета, свързани с вредни практики като ранни насилствени бракове, домашно
насилие като част от насилието, основано на честта и т.н.;
•
индивидуално консултиране на жени и млади момичета с цел да се насочат и
подпомогнат жертвите да се борят с безпокойство, депресия, посттравматичен стрес,
причинени от насилието, свързано с вредните практики;
•
ангажиране на консултанти и съветници за емоционална подкрепа и по-добро
управление на случаите на жертви на вредни практики;
•
три насочващи срещи за професионалистите за продължаване на обучението и
за дискусия на добри практики по случаи на вредни практики като ранни и насилствени
бракове, домашно насилие и т.н.;
•
разпространение на рекламни материали (брошури) на конференции, събития,
обучения, НПО свързани с вредните практики към момичета и млади жени, с цел да се
повиши информираността и компетентността на професионалистите, които работят с
жертви на вредни практики, както и да се повиши информираността на българското
общество; в детски градини и училища, в райони, където има много млади момичета и
жени в риск или такива, които вече са станали жертви, с цел да се разпознават
сигналите за вредни практики, както и да научат къде да търсят помощ и подкрепа;
•
четири обучителни семинара за професионалисти с цел да се повиши
разбирането и знанието относно вредните практики срещу млади жени и момичета.
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16. Проект „Алтернативно бъдеще за овластяване на деца,
жертви на насилие, в алтернативна грижа чрез програма за
повишаване на капацитета на професионалисти“
1 декември 2015 г. – 30 ноември 2017 г.
финансиран по Програма „Права, равенство и гражданство“
на Европейски съюз

„Алтернативно бъдеще“ е проект, насочен към овластяването на деца, жертви на
насилие, в резидентни институции чрез джендър ориентирана и центрирана върху
детето програма за повишаване капацитета на професионалисти. Финансиран от ЕС –
по грант JUST/2014/SPOB/AG/VICT/7405.
Проектът е двугодишен и ФАА го реализира в партньорство с организации от Испания,
Италия, Германия, Австрия и Шотландия, като през 2016 г. работата по него бе в две
основни направления: изследване на потребностите и сензитивността към насилие на
младежи, настанени в резидентни услуги, и планиране, на тази база, на семинари за
професионалисти, работещи с такива младежи. От нашия екип бе проведено
изследване чрез фокус-групи с деца и възпитатели от четири различни резидентни
центъра, управлявани от ФАА, Фондация „Конкордия“ и SOS – Детски селища. За
възпитателите бяха предвидени и въпросници. Проучването помогна да се установи, че
много от младежите са ставали жертва на различни форми на насилие през своя живот
и имат потребност от специфична подкрепа, както и от развиване на житейски умения
и самостоятелност.
С цел повишаване на капацитета на възпитателите да отговарят на тези потребности на
децата бяха организирани емпирично базирани семинари за професионалисти (два
целодневни семинара) в края на годината.
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17. Проект „Трафикът на хора като криминален бизнес“
1 май 2014 г. – 31 март 2016 г.
финансиран чрез 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 какви са структурата, социалните връзки, начинът на действие, пътищата и
технологиите, свързани с различните видове трафик на хора. Въз основа на анализа за
поведението на извършителите проектът се 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 лично са били жертви на трафик).
Проектът използва мултидисциплинарен подход: юридически, социалноикономически, психологически, насочен към правоприлагащите органи, за да
представи пълен анализ на явлението и да се надгражда над съществуващите
европейски и национални проекти и дейности.
Основен компонент на проекта е изследването на опита и разбирането за
криминалния бизнес в различните видове трафик на заинтересованите страни от
различни държави, членки на Европейския съюз. Те могат да включват политици,
правоприлагащи органи, държавни власти, експерти в различни области и
представители на граждански организации. В рамките на проекта партньорите
фокусираха усилията си върху три вида трафик: трафик с цел сексуална експлоатация,
трафик с цел трудова експлоатация и трафик с цел криминални дейности.
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18. Проект „Права на работното място – противодействие на
трудовата експлоатация във всички икономически сектори
в България, Полша и Румъния“
Септември 2016 г. – Август 2018 г.
Финансиран от Холандското външно министерство

Асоциация „Анимус“ е партньор в изпълнението на проект „Права на работното място“
заедно с „Ла Страда Интернешънъл“ (Холандия), СОМО (Холандия), „Феъруърк“
(Холандия), „Ла Страда Полша“ и „Ейдром“ (Румъния).
Проектът има за цел да предотврати трудовата експлоатация, особено тежките й
проявления в трафика на хора, и да подобри идентификацията на случаи на
експлоатация във всички икономически сектори в България, Полша и Румъния, както на
граждани на тези страни, така и на мигранти.
Целева група на проекта са представители на синдикати, държавни институции,
неправителствени организации и експерти в областта на борбата с трафика на хора.
Допълнително проектът цели да противодейства на нарушенията на правата на труд
чрез повишаване на знанията относно трудовата експлоатация и ролята на бизнеса,
повишаване на капацитета на работещите, синдикатите, както и на неправителствените
организации, работещи в сферата на човешките права и превенцията с трафика на хора
в България, Полша и Румъния.
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19. Кампания „Да бъдеш баща“ в България
1 декември 2013 г. – 1 ноември 2016 г.
Съфинансиран от Фондация „ОУК“, Швейцария

Националната кампания „Да бъдеш баща“, част от световната кампания „MenCare – A
Global Fatherhood Campaign“, насърчава активното участие на мъжете в живота на
детето и семейството с цел създаване на семейна среда без насилие,
благоприятстваща пълноценното детско развитие. В рамките на проекта обединение от
10 неправителствени организации развива активно дейности в няколко направления:
•
информационна и медийна кампания за
насърчаване на „позитивното родителство“;
•
работа „на терен“ в детски градини и училища;
създаване на обучителни модели и методи,
подкрепящи работата на преподаватели и
професионалисти с цел активно „мъжко включване“;
•
създаване на мрежа от партньори и прилагане
на политика на застъпничество за разпространяване на
принципите на „Подкрепа и закрила на детето“.
В рамките на първото направление Фондация „Асоциация Анимус“ участва активно в
изготвянето на наръчник за учители за първокласници „И татко тръгва на училище…“,
публикуван през 2016 г. По второто направление психолози от Фондация „Асоциация
Анимус“ проведоха тридневен тренинг „Включването на бащите в социалната работа,
свързана със закрила на детето“със социални работници от отделите за закрила на
детето в гр. София. Целта му беше повишаване на информираността и чувствителността
на социалните работници по отношение на значимостта и ролята на бащите в
развитието на децата, включването на мъжките фигури в първоначалната оценка и
планирането на случаите за закрила на детето, както и работа с бащите като
недоброволни клиенти.
Участниците в тренинга започнаха да включват по-често не само майките, но и бащите
в първоначалната оценка и планиране на работата по случаите за закрила на детето.
Проектът и съответните дейности подкрепиха професионалистите да използват
ресурсите на бащите и важните за децата мъжки фигури като част от семейната
система. Социалните работници придобиха умения за идентифициране на деца в риск
и за възможни действия в конкретни ситуации, както и да използват ресурсите на
общността в такива случаи.
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20. Проект BG06-242 „Да изразим себе си“ № Д 03-102/17.06.2015 г.
17 юни 2015 г. – 30 април 2016 г.
Финансиран по Програма BG06 „Деца и младежи в риск“ на
Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство 2009-2014 г.

Проектът 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 Фондация „Асоциация Анимус“ организираше работни
групи за обмен на ключови компетенции с учителите от детските градини и
осъществяваше 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
активно включване на бащите в живота на децата и
в дейността на детските градини, както и методи за
оценка и подкрепа на деца, преживели насилие.
Професионалистите имаха възможност да обменят
опит с колеги от другите детски градини, включени в проекта, и да обсъдят случаи от
тяхната практика, изправящи ги пред предизвикателства, с психолозите на Фондация
„Асоциация Анимус“.
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, които се радваха на
голям интерес и посещаемост.
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21. Проект „Подобряване на достъпа до специализирана правна помощ
за жертвите на трафик на хора в България, Румъния и Унгария“
1 Септември 2016 г. – Авприл 2017 г.
Финансиран от Министерството на сигурността и
правосъдието на Кралство Нидерландия.

Проектът „Подобряване на достъпа до (специализирана) правна помощ
за жертви на трафик на хора в България, Румъния и Унгария“ с главен
апликант Холандския Хелзинкски комитет акцентира върху
формулирането на препоръки и добри практики за преодоляване на
пречките пред достъпа на жертви на трафик на хора до правна помощ.
В България бяха проведени три фокус-групи със съдии, прокурори, полицаи, адвокати,
представители на държавни институции и неправителствени организации, на които
бяха очертани практически и законни пречки пред достъпа на жертви на трафик до
специализирана правна помощ и бяха изведени конкретни предложения и препоръки
за тяхното отстраняване.
Основните изводи и заключения залегнаха в национален доклад и план за действие,
който беше представен на заключителната регионална кръгла маса в Будапеща (март
2017 г.) и изпратен до участниците във фокус-групите.
Проектът разширява резултатите от предходен проект (2013–2015 г.), в рамките на
който фондация „Асоциация Анимус“, съвместно с Холандския Хелзинкски комитет,
обучи 20 адвокати от цялата страна, които да консултират и да представляват жертви
на трафик, направи анализ на съответствието на българското законодателство с
международните и европейските стандарти и издаде наръчници за работа с жертви на
трафик, участници в наказателното производство, за адвокати и социални работници.
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22. Проект „Повишаване на ефективността при рефериране,
подпомагане, защита и реинтеграция на жертвите на трафик на хора
посредством практическото прилагане на Транснационалния
механизъм“
1 януари 2015 г. – 31 юни 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“ с
партньор Фондация „Асоциация Анимус“. В проекта участват още Министерството на
вътрешните работи на Република Полша, Националното бюро на полицията на Унгария
и Националната комисия за борба с трафика на хора към МС на Република България.
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. Основава се 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 и защитата на
интересите и правата на пострадалите.
Като партньор в изпълнението на проекта Фондация „Асоциация Анимус“ подпомага
жертвите на трафик на хора.
Целта е осигуряване 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. За периода януари–юни 2016 г.
бяха подпомогнати 14 жертви на трафик на хора, като 9 от тях бяха настанени в
кризисен център.
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23. Проект „Съвместни усилия от страна на България и Швейцария за
незабавна и безусловна закрила на жертвите на трафик и превенция на
трафика на хора“
1 януари 2015 г. – 30 юни 2018 г.
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на
Конфедерация Швейцария

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
в съответствие с швейцарското и българското законодателство. Проектът се реализира
в партньорство с швейцарската организация за подкрепа на жертви на трафик FIZ и
Международния център за развитие на миграционни политики (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 и се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария
чрез тематичен фонд „Сигурност“.
В рамките на 2016 г. бяха реализирани следните дейности:
1.
Двустранни българо-швейцарски насоки за идентификация, защита и насочване
на жертви на трафик между България и Швейцария.
Проведохме втората среща на двустранната
българо-швейцарска група за изработване на
двустранните насоките за идентификация,
закрила и насочване на жертви на трафик. Тя
се състоя в Швейцария и имахме възможност
да се запознаем на място как швейцарските
федерални и кантонални служби се борят
срещу трафика на хора и подкрепят жертвите.
Експертите от двете страни обмениха опит и
заздравиха сътрудничеството си в оперативната работа срещу трафика на хора.
Първата въвеждаща глава от Насоките, която представлява нашите основни принципи
на работа, най-важен от които е подходът, основан на зачитане на правата и
интересите на жертвите, е финализирана. През 2016 г. разписахме втора глава
„Български жертви на трафик в Швейцария – подкрепа и права“ и четвърта глава
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„България – закрила, подкрепа и реинтеграция на жертвите на трафик на хора в
България“, като бяха синхронизирани с партньорите отделните части, които представят
закрилата на жертвите на трафик в Швейцария (глава 2) и в България (глава 4).
2.
Наблюдение и оценка на прилагането на националния механизъм за насочване
и подпомагане на жертви на трафик (НМН)
Оценката извършва партньорът ни по проекта Международен център за развитие на
миграционните политики – независима и външна за България организация с голям опит
в разработването на политики и практики за закрила на жертвите на трафик. През 2016
г. бяха изработени критериите за оценка на НМН, като бяха проведени качествени
интервюта с голяма част от участници в НМН, както и с няколко жертви. Изготвянето на
оценката е процес, който се подкрепя изцяло от НКБТХ, която координира НМН, и от
всички българските институции, ангажирани в прилагането на НМН.
3.

Превенционна кампания „Работата в чужбина може да се окаже капан“

През 2016 г. за втора поредна година проведохме информационна кампания за
превенция на трудовата експлоатация сред рисковите групи за трафик на хора в
България. Слоганът на тази втора поредна кампания беше „Работата в чужбина може
да се окаже капан“, като кампанията се разви чрез различни комуникационни и
партньорски канали.

В интернет 3 различни анимирани банера в сайтове като www.rabota.bg, www.OLX.bg,
www.dama.bg, www.gong.bg и www.edna.bg отвеждаха потребителите до полезна
информация на сайта на „Анимус“, която предупреждава за риска от измами,
злоупотреби и експлоатация. 3500 постера бяха разпространени в цялата страна с
помощта на нашите партньори – Български пощи, НКБТХ, МКБТХ в девет града,
Агенцията по заетостта чрез нейните местни структури, Агенция „Социално
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подпомагане“ чрез дирекциите „Социално подпомагане“ в цялата страна, ГД „Гранична
полиция“.
Големи билбордове, разположени на Терминал
1 и Терминал 2 на летище София, насочваха
вниманието на пристигащите и заминаващите
пътници за рисковете от трафик.

В края на 2016 г. по поръчка на „Анимус“ Агенция Ноема направи оценка на
въздействието на кампанията. 355 388 уникални посетители (или 10% от всички онлайн
посетители) са видели банерите на кампанията в интернет. От трите визии на
кампанията най-добре е възприета ябълката, а капанът визуално е имал най-силно
въздействие върху целевата група (43%). Допълнително слоганът на кампанията е имал
силно въздействие върху 2/3 от хората, видели кампанията, които са заявили, че са
възприели ясно и силно предупреждението да внимават, когато търсят работа в
чужбина. 69% от хората споделят, че са получили чрез кампанията полезна
информация как да се предпазят и къде да търсят помощ.
Партньори в кампанията бяха „New Moments, New Ideas“, Български пощи, НКБТХ и
всичките й местни структури, Агенцията по заетостта, Агенцията за социално
подпомагане, ГД „Гранична полиция“.
4.
Повишаване на капацитета на кризисния център и развитието му в транзитен
център за жертви на трафик. Обучение и супервизия за социалните работници
През 2016 г. екипът на Транзитния център на „Асоциация Анимус“ работи по 49 случая
на трафик (виж статистиката), които са с 19 повече от миналата година. В рамките на
проекта за екипа беше проведено специализирано обучение за работа с трудни
клиенти и трудни млади хора. Повечето от жертвите на трафик са с различни психични
проблеми (умствено изоставане, личностови разстройства и др.), а немалка част от тях
са съвсем млади или дори юноши. Беше проведено обучение от д-р Анастасия Наков,
френски психоаналитик с богат опит в работата с трудни юноши.
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24. Проект „United Methodist Women “
1 април 2016 г. – 1 април 2017 г.

Екипът на Фондация „Асоциация Анимус“ проведе различни тренинги за превенция на
трафик на деца в рамките на проект „Има нещо гнило“, финансиран от United Methodist
Women.
Децата бяха обучени да разпознават рисковите фактори, които ги правят уязвими, а
също така бяха овластени да предадат наученото от тренингите на своите връстници и
по този начин да ги предпазят от попадане в ситуация на трафик.
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25. „Блага Баба Блага“- социално предприемачество

През 2016 г. Фондация „Асоциация Анимус“ започна реализирането на нова
инициатива, която е свързана с развитие на социално предприемачество. Концепцията
за развитие на социално предприемачество носи наименованието закусвалня „Блага
баба Блага“ и обединява идеята за малък бизнес в полза на хората и подкрепа на
жените възраст над 60 години, вложили труда си в производство и продажба на
типичните за домашния бит закуски.
Така Фондацията ще затвори своя кръг от дейности и ще направи нещо за нашите
майки, баби и прабаби.
За да реализира своята инициатива през 2016 г. Фондацията бе включена в програма
на Български център за нестопанско право за Социално предприемачество на
неправителствените организации, с подкрепата на Фондация „Америка за България“ и
Фондация УниКредит. Програмата започна през 2016 г. с редица обучения, част от
които продължават и през 2017 г. Неправителствените организации, участващи в
програмата, ще си разпределят награден фонд от 35 000 лева.
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V.ДЕЙНОСТ НА ОБУЧИТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР КЪМ ФОНДАЦИЯ
„АСОЦИАЦИЯ АНИМУС“ ПРЕЗ 2015 г.
1 януари 2016 г. – 31 декември 2016 г.

През изминалата 2016 г. към Учебния център бяха проведени 28 обучителни събития с
463 участници. Обученията се проведоха както в Центъра към Фондация ,,Асоциация
Анимус“, така и в цялата страна.
Най-интензивна продължи да бъде обучителната дейност, насочена към повишаване
на капацитета на екипи от професионалисти от центрове за обществена подкрепа,
кризисни центрове и социални работници за предоставяне на помощ и подкрепа за
хора, пострадали от насилие или в риск от насилие. Бяха проведени общо 11 обучения
с 153 участници, 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 в сферата
беше подкрепена и чрез предоставяне на
супервизия на директната работа по случаи.
Бяха проведени 9 индивидуални и групови
супервизии, от които се възползваха колеги от общо 2 центъра за обществена подкрепа
в страната и ЦНСР. Супервизиите бяха предоставени по заявка от самите служби и
финансирани от тях, което е форма на признание на професионализма на екипа от
обучители и супервизори към Учебен център на Фондация „Асоциация Анимус“.
През 2016г. бяха проведени и 3 тематични обучения с общо 92 учители от 2 столични
училища на тема „Разпознаване и предотвратяване на тормоза в училище“.
От обученията за създаване и прилагане на модели за подкрепа на активното
бащинство се възползваха 6 детски градини с общо 56 участници.
През 2016 г. бяха проведени 2 обучения с общо 40 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
предоставяне на психотерапевтична и психо-социална помощ за клиентите на
различните програми. През годината бяха проведени 356 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
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супервизии беше обсъждан клиничен материал от терапевтична работа с деца,
родители и семейства.
С придобитата през 2007 г. Лицензия №200712489, на база на 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, като предостави клинична база за стаж на студенти по
договор, сключен със Софийския университет – Факултет по педагогика и Факултет по
начална и предучилищна педагогика. Общо 10 студенти прекараха своите
преддипломни стажове и практикуми в Кризисен център „Св. Петка“ и Звено „Майка и
бебе“.
Обратни връзки от клиентите на Обучителния център
към Фондация „Асоциация Анимус“

„Получих много нови
знания,
систематизиране на
старите; поднасяне на
информацията по
достъпен начин с
възможност за пълна
яснота с примери от
случаи и минал опит,
както и ценни насоки
по трудни отворени
случаи към момента“.

„Хареса ми съчетаването на лекционната част, онагледена с филмова презентация
и с реални случаи от практиката на опитния професионалист“.
„Успях да си взема много нови неща, научих за конкретни стъпки при работа със
случаи на насилие, законовата рамка и пр
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VI.

ДАРИТЕЛИ

През 2016 г. Фондация „Асоциация Анимус“ бе подкрепена с дарения от различни
корпоративни и индивидуални дарители.
Telus International подкрепи Проект „Разпознаване и
превенция на тормоза в училище – участие и гледна точка
на децата JUST/2013/DAP/AG/5372“ за отпечатване на
книжката „Чуй ме“ –Какво ни разказаха деца за
тормоза и безопасността в училище.
Служителите на фармацевтична компания АБВИЕ
подкрепиха спешните програми на ФАА с предоставяне на
ваучери за покриване на нуждите на клиентите. С тяхното
дарение бяха подкрепени 37 жени.
Служителите на The Nielsen Bulgaria подкрепиха Кризисен
център за пострадали от насилие „Св. Петка“ и Звено
„Майка и бебе“ към КСУДС с предметно дарение. Те
закупиха неща от първа необходимост и ги подариха на
жените и децата, настанени в двете услуги.
Хенкел България подкрепи клиентите на Кризисния
център „Св. Петка“ и КСУДС с козметика и други
санитарни материали.
Първата дама на Германия г-жа Даниела Щаад посети
ФАА и подкрепи материално услугите на Фондацията.

DGGRUOP.BG

8 март 2016 г. за The Young Women Empowerment Club
of American College of Sofia премина под наслов за подкрепа на жените, пострадали от домашно насилие, с
продажба на цветя. Събраните средства бяха дарени на
Кризисния център „Св. Петка“за пострадали от насилие.
През 2016 г. традиционното събитие на 91. НЕГ „Проф.
Константин Гълъбов“ Fasching 2016 г. бе с
благотворителна насока в подкрепа на жените и
децата, пострадали от насилие. Събраните средства от
събитието Fasching 2016 г. младежкият организационен
екип дари в подкрепа на спешните програми на ФАА .
Фирма за дистрибуция на хранителни добавки на
производителя от Великобритания Витабиотикс дариха на
ФАА 100 бр. мултивитаминен сироп за бебета и деца.
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VII. СТАТИСТИКА НА ФОНДАЦИЯ „АСОЦИАЦИЯ
АНИМУС“ ЗА 2016 г.
Разпределение на клиентите на Фондация „Асоциация Анимус“
Консултативни, психотерапевтични и превенционни програми – 1106 клиенти
Кризисен център за пострадали от насилие – 55 клиенти
Национална телефонна линия за деца 116 111 – 10 428 консултации
Гореща линия за пострадали от насилие – 1768 клиенти
Комплекс за социални услуги за деца и семейства – 406 клиенти
Звено „Майка и бебе“ – 45 клиенти
Учебен център – 1067 участници в обучителни събития
Общ брой клиенти за 2016 г. – 14 271
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Разпределение на клиентите по тип проблем и дял на услугите на
използваните програми
1. СТАТИСТИКА НА ГОРЕЩАТА ЛИНИЯ ЗА ПОСТРАДАЛИ ОТ НАСИЛИЕ
ОБЩО – 1768 КОНСУЛТАЦИИ

Графика 1: Разпределение на клиентите по вид проблем
Трафик на
хора - 31
Сексуално
насилие - 17

Превенция
трафик на
хора - 44

Друг вид
насилие - 79

Домашно
насилие - 1171

Графика 2: Разпределение на случаите по вид домашно насилие
От деца върху
родители - 90

Между
роднини - 72

От родители
върху деца - 214

В партньорската
двойка - 917
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Графика 3: Разпределение на клиентите по пол
девойка - 15

деца - 3

юноша 32

мъже - 303

жени - 1428

Графика 4: Разпределение на консултациите според обаждащите
се
Полиция - 2
Приятели - 127
Съседи - 42

Социална
служба - 24
Журналист - 1

Роднини - 269

Пострадали 1206
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Графика 5: Разпределение на обаждащите се според населеното
място

Чужбина - 50

Не отразени - 280
София - 733

Провинция - 705

Графика 6: Разпределение на клиентите по вид оказана помощ

Даване на
информация 1385

Подкрепа - 1179

Партниране за
вземане на
решение - 948
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2. СТАТИСТИКА НА НАЦИОНАЛНАТА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ДЕЦА 116 111
ОБЩО – 10 428 КОНСУЛТАЦИИ

Графика 7 : Разпределение на консултациите по тип
проблем
проблеми
на
здраве и
сексуалност - 348

деца от
специализиранит
е институции 104

търсене на
информация 1368

зависимости,
друго - 257

насилие над
деца - 831

взаимоотношени
я с връстници 603
училищни
проблеми - 243

психосоциални
проблеми - 359
любовни връзки
и интимни
взаимоотношени
я - 5106

семейни
проблеми 1209

Графика 8: Разпределение на консултациите според обаждащите
се
Други възрастни
- 1098

Учители - 13

Представители
на институции 125

Родители - 1165

Брой проведени
консултации с
деца - 8027
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Графика 9: Разпределение на обаждащите се до 18г. по пол

Момчета - 3516
Момичета - 4511

Графика 9а: Процентно разпределение на консултациите с деца до 12 г. и
тийнеджъри

Дете до 12 г.
- 2839
Тийнейджъри
- 5188

59

3. СТАТИСТИКА НА ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ, ПСИХОТЕРАПИЯ И ПСИХОАНАЛИЗА, ТРАВМА
ЦЕНТЪР И „ЗОНА ЗАКРИЛА”
ОБЩО – 1106 клиенти

Графика 10: Разпределение на клиентите, обърнали се към Фондация
"Асоциация Анимус"

кореспондентс
ка програма 39

превенция на
насилието и
промоция на
психично
здраве - 362

телефонно
консултиране 231

психотерапия 386

психоанализа 5

педагогическа
програма - 52

овластяване 31

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

психично
заболяване
и насилие 6
друг вид
насилие 11

сексуално
насилие - 18

трафик на хора
-5

осиновяване
-5

родителски
капацитет - 68

личностово
развитие - 83

девиантно/проб
лемно
поведение - 22

домашно
насилие - 173
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Графика 12: Разпределение на клиентите в програмата за психотерапия,
психоанализа и програмата за овластяване
близък/роднина 21

двойка - 18

осиновител - 3

дете - 38
юноша -51

родител - 81

друг пълнолетен 179

Графика 13: Разпределение на клиентите в програмата за психотерапия,
психоанализа и програмата за овластяване по възраст

деца - 89

възрастни - 302
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Графика 14: Разпределение на клиентите в програмата за
психотерапия, психоанализа и програмата за овластяване по пол

мъже - 80

жени - 311

4. СТАТИСТИКА НА КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА
ОБЩО – 406 КЛИЕНТИ

Графика 15: Разпределение по вид клиент
приемен близък, роднина
родител -1
- 16
осиновител - 73
деца и юноши 158
родител - 158
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Графика 16: Разпределение на клиентите по тип проблем
личностово
развитие - 13
осиновяване - 84

друг вид насилие
- 17
домашно
насилие
- 53
друг проблем приемна
грижа - 3
59

училищен
тормоз - 18
родителско
отчуждение 13

родителски
капацитет - 214

физическо
увреждане 79

девиантно
поведение - 112
сексуално
насилие - 8
превенция на
изоставянето - 40

Графика 17: Разпределение на клиентите по по вид услуга
семейно
консултиране
- 71

обучение на
кандидат
осиновители - 48

социално
консултиране
- 47
музикално
консултиране 57

педагогическа
помощ - 23

логопедична
помощ - 15

психологическо
консултиране 159

психологическа
оценка - 37
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Графика 18: Разпределение на клиентите по пол

мъже - 144

жени - 262

Графика 19: Разпределение на клиентите по възраст

деца и юноши 158
възрастни - 248
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5. СТАТИСТИКА НА ЗВЕНО „МАЙКА И БЕБЕ КЪМ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И
СЕМЕЙСТВА
ОБЩО – 45 КЛИЕНТИ

Графика 20: Разпределение на клиентите по тип проблем

детско развитие 17

родителски
капацитет,
превенция на
изоставянето,
девиантно
поведение 14

Графика 21: Разпределение на клиентите по вид услуга
оценка и
повишаване на
родителския
капацитет 14

посредничество 14

здравни грижи 32

овластяване 14

социално правни
дейности 19

кризисна
интервенция 4
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Графика 22: Разпределение на клиентите по по възраст

възрастни 12

деца и юноши 17

Графика 23: Разпределение на клиентите по пол

майки и
момичета 21

момчета 11
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6. СТАТИСТИКА НА КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР НА ФОНДАЦИЯ АСОЦИАЦИЯ АНИМУС
ОБЩО – 55 НАСТАНЕНИ КЛИЕНТИ

Графика 24: Разпределение на клиентите по тип проблем

трафик на хора
- 16

домашно
насилие - 55

Графика 25: Разпределение на клиентите по възраст

деца - 33
възрастни - 38

67

Графика 26: Разпределение на клиентите по пол

мъже - 19

жени - 52

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

телефонно
консултиране 17

транзитни
случаи и
телефонно
консултиране
- 13
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7. СТАТИСТИКА НА ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР КЪМ ФОНДАЦИЯ АСОЦИАЦИЯ АНИМУС
ОБЩО – 28 ОБУЧИТЕЛНИ СЪБИТИЯ С 463 УЧАСТНИЦИ

Графика 28: Професионална подкрепа и методическа помощ,
предоставена от специалистите на Фондация "Асоциация Анимус"
3 тематични
обучения за
учители с 92
участници
9 групови скайп
супервизии

10 хоспитирани
студенти и
доброволци

28 тематични
обучения за
професионалист
и с 463
участници

2 обучения за
доброволци с
40 участници

Графика 29: Професионално развитие, методология и
стандарти

322 клинични
семинара

830
индивидуални
супервизии

356 групови
супервизии
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