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I. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

През 2019 г. отбелязахме 25 години от създаването на организацията. Годишнината 
естествено ни провокира да направим равносметка, да си припомним миналото, да 
осмислим настоящето и да се опитаме да си представим бъдещето. 

Ето някои факти: 

През Центъра за консултиране, психотерапия и психоанализа са минали 21 043 
клиенти. 

На Горещата телефонна линия за пострадали от насилие 0800 1 8676 са се обадили 
повече от 37 915 човека, за да потърсят помощ. 

В Кризисен център „Св. Петка” сме дали подслон на повече от 3 200 жени и деца. 

Учебно-изследователския център на фондацията е провел над 750 обучения за 
професионалисти, над 10 изследователски проекта и е създал над 500 просветни 
материали и помагала. 

Заедно с Държавната агенция за закрила на детето 10 години създавахме, 
пилотирахме и управлявахме Националната телефонна линия за деца 116 111. За този 
период на линията са постъпили 822 667 обаждания и са проведени 173 984 
консултации. 

Спомнихме си за всички колеги, доброволци и приятели, без които фондация 
„Асоциация Анимус” нямаше да може да изпълнява мисията си и да постигне своите 
успехи. Тази годишнина беше много вълнуващо преживяване и благодарим на цялата 
общност, която ни подкрепя.  

След 25 години активна работа в помощ на хората, пострадали от насилие, 
организацията беше нападната както никога досега. Нападната с абсурдни, нелепи и 
много тежки обвинения, които изопачават нашата работа, обвинявайки ни в точно 
обратното на това, което правим. Благодарение на професионалния си опит и 
познание за патологията на връзката насилник – обект на насилие, организацията успя 
да се удържи да не отреагира на агресията, а да се справи с предизвикателството чрез 
методите, които познаваме – психодинамичното мислене. Опитахме се да осмислим и 
достигнем до цялата палитра от причини и динамики в обществото, без да забравяме 
и своето участие в него. 

Акцент през миналата година беше изключително успешната ни кампания в 
подкрепа на активното бащинство. Проведохме конференция за цялото семейство 
„Бащите говорят”, която беше първа по рода си и постигна широк отзвук. 

Успяхме с помощта на над 300 деца да създадем книгата „Мили тате” – едно 
вълнуващо и дълбоко послание към всички родители. 
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Проблемите със страха и объркването в обществото, породени от фалшиви новини 
и дълбока тревога, още повече ни мотивираха да продължим с дейността си за 
промоция на психичното здраве в училище. Надградихме програмите „Приятелите на 
Зипи” и „Приятелите на ябълка”, предназначени за най-малките деца, с „Клас от 
приятели” и „Ози и приятели”.  

И през 2019 г. фондация „Асоциация Анимус” осъществяваше комплексна дейност, 
насочена в сферите: 

- предоставяне на услуги като психотерапия, психологическо консултиране, 
социално подпомагане, овластяване и подкрепа;  

- развиване на партньорски отношения и взаимодействие с международни 
организации и държавни институции; 

- широка обучителна и изследователска дейност; 

- активна просветителска кампания и участие в развитието на общността. 

Тези дейности бяха финансирани от 23 проекта. 

Фондация „ОУК”, предостави институционална подкрепа на фондация „Асоциация 
Анимус” (ФАА) за цялостната и́ дейност в борбата срещу насилие над жени в периода 
септември 2019 – август 2022. Подкрепата е насочена към цялостно и устойчиво 
развитие на услуги за жени, пострадали от домашно насилие в България.  

Фондация „ОУК” подкрепи и усилията ни, насочени към въвеждане на 
законодателни промени, които ефективно да гарантират правата и защитата на 
пострадалите от насилие.  

Добрите резултати от свършената работа ни окуражават да продължим да работим.  

Благодарим на всички, които подкрепят дейността ни.  

 

 

 

 

    
 

Надежда Стойчева                                                    Мария Чомарова 
 

  



4 
 

II. ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2019 г. 
 
 
1. Комплекс за социални услуги за деца и семейства - Център за обществена 
подкрепа (1-ви декември 2017 г. - 30-ти ноември 2022 г.), социална услуга на Столична 
община, предоставена за управление с конкурс като държавно делегирана дейност. 
 
2. Комплекс за социални услуги за деца и семейства - Звено „Майка и бебе“, (1-
ви декември 2017г. – 30-ти ноември 2022 г.), социална услуга на Столична община, 
предоставена за управление с конкурс като държавно делегирана дейност. 
 
3. Kризисен център за пострадали от насилие „Св. Петка” (1-ви март 2018 г. – 1-ви 
март 2022 г.), социална услуга на Столична община, предоставена за управление с 
конкурс като държавно делегирана дейност. 
 
4. Гореща телефонна линия за пострадали от домашно насилие - (15-ти 
февруари 2019 г. – 14-ти февруари 2020 г.), финансиран от Министерство на 
правосъдието. 

 
5. Национална телефонна линия за деца 116 111 Нов Дог.№РД 07-
45/29.10.2018г. 01.11.2018 – 31.10.2019г. (1-ви ноември 2019 г. – 1-ви април 2020 г.), 
социална услуга на Държавната агенция за закрила на детето, финансирана със 
средства от държавния бюджет, предоставена за управление по Закона за 
обществените поръчки. 
 
6. Зона заКрила” - Детски център за застъпничество и подкрепа (1-ви януари 
2019 г. – 31-ви декември 2019 г.), Уницеф България.  
 
7. Ключ към училище без страх (01.05.2016 – 30.09.2021г.), съфинансиран от 
Фондация „ОУК”; Фондация „Асоциация Анимус” си партнира с Фондация „Джендър 
образование, изследвания и технологии”, 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. 
 
8. Tolerant – Международна мрежа за заетост и интеграция на жени, жертви на 
трафик (1-ви януари 2019 г. – 31-ви декември 2020 г.), съфинансиран от Фонд 
„Убежище, миграция и интеграция” на ЕС. 
 
9. Подкрепа за жертвите на престъпления (01.11.2017 – 30.10.2019), 
съфинансиран от ЕК, Фондация „Асоциация Анимус” е партньор, заедно с „КМОП” 
(Гърция), CESIE (Италия), Университета на Барселона (Испания), „HFC (Кипър). 
 
10. Да бъдеш баща (01.11.2018 – 01.11.2020), съфинансиран от Фондация „ОУК”, с 
водеща организация Асоциация Родители. Фондация „Асоциация Анимус” е партньор 
по проекта, заедно с още 9 организации. 
 

http://pulsfoundation.org/
http://pulsfoundation.org/
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11. Култура на грижа - Подкрепа и загриженост за момчета, преживели сексуално 
насилие (01.01.2017 – 31.01.2019), съфинансиран от програмата Дафне на ЕК, с водеща 
организация Dissens – Германия и партньори - Фондация „Асоциация Анимус”, Verein 
für Männer- und Geschlechterthemen (VMG), Istituto degli Innocenti и AHIGE – Испания. 
 
12. Безопасно и адекватно завръщане, справедливо отношение и ранна 
идентификация на жертви на трафик на хора от трети страни извъна ЕС (01.01.2017 – 
31.01.2019), съфинансиран от ЕК – програма AMIF, с водещ апликант HVO Querido и 
партньори - Фондация „Асоциация Анимус”, Националната комисия за борба с 
трафика на хора (НКБТХ), Международната организация по миграция (МОМ) и още 10 
организации от Кралство Нидерландия, Унгария и Македония. 
 
13. Реално правосъдие – европейска инициатива за компенсация на жертвите на 
престъпления (01.10.2017 –31.09.2019), съфинансиран от ЕК, координира се от 
международната асоциация „Ла Страда”, изпълнява се от организации от 10 
европейски държави – България („Асоциация Анимус”), Чехия (Ла Страда), Испания 
(SicarCAT и Esperanza), Германия (KOK), Австрия (LEFO), Нидерладия (FairWork), 
Ирландия (MRCI), Румъния (Adpare), Македония („Отворена порта”) и Сърбия (ASTRA). 
 
14. Възприятие на младите хора за здравословните взаимоотношения 
(01.09.2019- 01.09.2020), съфинансиран от Фондация „ОУК”, с водеща организация ISS 
– Нидерландия и партньори – Фондация „Асоциация Анимус”, International Child 
Development Initiatives (ICDI) - Нидерландия и NASCENT – Танзания. 
 
15. Помощ за директна работа с жени – бежанки самотни майки – (1-ви януари 
2019 г. – 1-ви септември 2019 г.), съфинансиран от Уницеф България. 
 
16. FEEL – Спешна реакция срещу убийствата на жени – (1-ви октомври 2018 г. – 30 
–ти септември 2020 г.), съфинансиран от Erasmus + VET – KA202 – стратегическо 
партньорство.  
 
17. Revival: Подходяща среда за защита на жени, жертви на насилие, на всяко 
равнище (01.01.2018 – 31.12.2019), съфинансиран от ЕК – Justice Programme. Фондация 
„Асоциация Анимус” е партньор по проекта, заедно с Associazione Spazio Donna, 
Associazione Salute Donna и Azienda Sanitaria Locale Caserta от Италия и Fundacio 
Hospital Universitari Vall D’Hebron – Institut de Recerca (VHIR), Universitat Autonoma 
Barcelona (UAB) и Institut Catala de la Salut (Institut Salut) от Каталуния, Испания. 
 
18. Център за подкрепа на жертви на домашно насилие в България (1-ви март 
2019 г. – 28-ми февруари 2022 г.), финансиран от Фондация Медикор, Лихтенщайн.   
 
19. Активни срещу насилието над жени – (1-ви ноември 2019 г. – 1-ви ноември 
2022 г.), съфинансиран от Фонд Активни граждани България по Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо пространство. 
 
20. WIN – Интеграция на жени, жертви на трафик – (14-ти октомври 2019 г. – 14-ти 
октомври 2021 г.), съфинансиран от Фонд „Убежище, миграция и интеграция” на ЕС. 
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21. BODROZI - Реакция при случаи на домашно насилие на деца на национално 
ниво – (1- ви октомври 2019 г. – 30-ти ноември 2021 г.), съфинансиран от програма 
„Права, равенство и гражданство” на ЕС. 
 
22. По – добър живот, по- високи умения – заедно можем по-вече – (м. ноември 
2019 г. – м. март 2020 г.), финансиран от Зонта Клуб. 
 
23. SAFE! Безопасно и адекватно завръщане, справедливо отношение и ранна 
идентификация на жертви на трафик (1-ви януари 2017 г. – Януари 2019 г.), 
съфинансиран от Asylum Migration and Integration Fund (AMIF) на Европейския съюз. 

24. Учебен център – (1-ви януари 2019 г. – 31-ви декември 2019 г.). 
 
25. Блага Баба Блага – социално предприятие (1-ви януари 2019 г. – 31-ви 
декември 2019 г.). 
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III. 
 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 
ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВНО- ДЕЛЕГИРАНИ ДЕЙНОСТИ, 

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ 

 И  

ОСЪЩЕСТВЕНИ ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2019 г. 
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Комплекс за социални услуги за деца и семейства 

Център за обществена подкрепа 
 

1 декември 2017 г. – 30 ноември 2022 г. 
 
Социална услуга на Столична община, предоставена за управление с конкурс 
като държавно делегирана дейност 

 

 

През 2019 година в Центъра за обществена подкрепа (ЦОП) са предоставени услуги 
на 433 потребители по 298 случая. 174 от потребителите на услуги са деца, 260 са 
възрастни. 

И през 2019 година високо специализирания и професионално обучен екип на ЦОП, 
продължи да работи по всички разписани програми. През отчетния период отново се 
запазва тенденцията екипът на ЦОП да работи при надвишаване на капацитета, 
определен в методиката на държавно-делегираната дейност. 

Основното предизвикателство пред екипа на ЦОП отново беше апробацията на 
предоставянето на програмата Детски контактен център. Констатирахме, че през 
изминалите години се наблюдава тревожна тенденция на запазване на един 
относително постоянен брой на случаите на деца, израстващи в процес на 
раздяла/развод на родителите, при които децата се въвличат в спора между 
родителите и са лишени от възможността да осъществяват лични контакти и с двамата 
си родители, което е основно право на детето, регламентирано в чл. 9, т. 3 от 
Конвенцията на ООН за правата на детето. Практиката показва, че раздялата на 
родителите, особено когато има и конфликт между тях, дава негативно отражение 
върху детската личност и психика. В преобладаващата част от случаите родителските 
конфликти касаят:  

• нарушен режим на лични контакти на родител с детето;  

• спорове за родителски права; твърдения за неполагане на адекватни грижи или 
отглеждане на детето в рискова среда от другия родител;  

• отправяни обвинения за упражнявано насилие над детето между двамата 
родители; изразено недоволство от работата на служители от отделите „Закрила 
на детето” към дирекциите „Социално подпомагане” и др. 

В тези случаи се въвличат различни институции, които, въпреки предприетите 
действия съобразно своите компетенции, нямат ефективни механизми за въздействие 
върху родителите, за да вземат най-доброто решение в интерес на детето си и да 
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прекратят конфликтните взаимоотношения помежду си. Това от своя страна ни 
амбицира да стартираме програмата Детски контактен център.  

По програмата беше обучен целия персонал на ЦОП. За 2019 година работихме с 25 
потребители по 17 случая. В работата по тези случаи са ангажира отделен консултант 
за всеки член на семейството /за майката, за бащата и за всяко дете/. За всеки контакт 
се осигурява наблюдател на срещите, които много често се осъществяват в извън 
работно време или събота и неделя, като тези срещи са с различна продължителност. 
Работата по тези случаи е трудна, често продължителна и в преобладаващата част от 
тях се наблюдава незадоволителен резултат. Констатира се, че родителите 
продължават да не съдействат за осъществяване на режима на лични отношения, 
както и че се задълбочават конфликтите между тях, в които въвличат и децата си. 

Анализът ни показва, че, за да има ефект от тази програма, е необходимо да се 
направи преглед на действащите механизми, норми, на практиката и изготвяне на 
предложения за оптимизиране на междуинституционалното сътрудничество с оглед 
създаване на гаранции за спазване правата на детето. Изводите ни са, че, за да се 
развие тази програма, е необходим много добре обучен човешки ресурс, спешно 
разработване и валидизиране на методика за оценка на родителското отчуждение, 
както и промени в законодателството. Детски контактен център би трябвало да се 
развива като самостоятелна социална услуга, а не в рамките на вече съществуващите 
социални услуги. 
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Комплекс за социални услуги за деца и семейства 

Звено „Майка и бебе“ 
 

1 декември 2017 г. – 30 ноември 2022 г. 
 
Социална услуга на Столична община, предоставена за управление с конкурс 
като държавно делегирана дейност 

 

 

През изминалата година в Звено „Майка и бебе“ (ЗМБ) беше извършена огромна 
социална работа под формата на консултативна помощ, семейна медиация, връзки с 
институции и пр. През 2019 г. от услугата са се възползвали 18 жени и 20 деца. 

В резултат на тази работа бяха прекратени настаняванията на 1 бременна, на 11 
майки и 13 деца. Всички те са успешно реинтнегрирани в общността и отговорно 
полагат грижи за своите деца.  

На 6 деца бяха направени регистрации в интегрираната система на детските 
заведения, като 3 от тях бяха приети и посещават детско заведение.  

За нуждите на клиентките и децата им беше осъществено:  

• социално застъпничество при избор на личен лекар; детски педиатър; гинеколог;  
• медицински прегледи на здравно неосигурени лица;  
• съдействие и придружаване при други специализирани прегледи и лечения- 

консултации с психиатър, консултации и лечение при стоматолог и пр.;  
• издаване на лични документи и банкови сметки;  
• попълване и подаване на документи за помощи по ЗСПД;  
• изготвяне на седмично меню; бюджетиране на разходи и пр.  
• мощна подкрепа е оказана при образуване на наказателно дело в 2 от случаите и 

при търсене на правна помощ в 6 от случаите. 

Продължи предизвикателството в работата с три майки – бежанки. Тези 
потребители бяха от държави без договорни отношения с България, нямаха никакви 
доходи и бяха изцяло на бюджета на ЗМБ. Една от тях нямаше статут. Това, което 
постигнахме чрез работата си с тази целева група, е постепенното придобиване на 
умения да задоволяват собствените си потребности и да структурират ежедневието си. 
Започнаха да обгрижват по по-добър начин децата си. Придобиха умения да спазват 
режим на хранене и бодърстване – сън, да задоволяват базовите потребности на 
децата, да са критични към преживяното до настоящия момент от тях и децата им. 
Поради културалните различия, в началото на настаняването, им майките смятаха за 
напълно приемливо да използват агресивно поведение като метод на възпитание на 
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децата си и да толерират проявите на същото при тях. В процеса на работата тези 
майки успяха да преосмислят родителските си стратегии за възпитание и да 
възприемат начините на грижа за дете без насилие. Чрез ЗМБ и с подкрепата на 
УНИЦЕФ две от майките успешно се реализираха в българското общество.  

През отчетния период са проведени 52 вътрешни екипни срещи и 16 
мултидисциплинарни срещи, като със сигурност това е част от силата на най-верните 
решения по всеки от казусите. 

И през 2019 година въпреки трудностите, новостите, предизвикателствата, пред 
които се е изправял екипът на ЗМБ, благодарение на високия професионализъм и 
отдаденост в работата може да се похвалим с  успешно оказана помощ и подкрепа на 
всяка майка и успешно защитени интереси на всяко дете. 
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Kризисен център за пострадали от домашно насилие „Света Петка“ 

 

 
Социална услуга на Столична община, предоставена за управление с конкурс 
като държавно делегирана дейност 

 

 
Кризисен център „Света Петка” е единственото място на територията на Столична 

община за настаняване на пострадали от домашно насилие, жени и техните деца. 
Услугата се ползва от пострадалите от домашно насилие не само в София и София-
област, но и от цялата страна. Непрекъснатият денонощен режим на Кризисния център 
дава възможност за незабавна подкрепа, която в отделни случаи е животоспасяваща.  

Кризисният център е развита и популярна услуга в общността, която оказва помощ 
на хора в състояние на криза в следствие на насилие. Това е услуга, чиято цел е 
осигуряването на професионална психологическа помощ, веднага след инцидент на 
насилие по време на емоционалната криза. Предоставя се сигурна и защитена среда 
за пребиваване на пострадалите, докато протичат процедурите по мерките за закрила 
по Закона за защита от домашно насилие (ЗЗДН).  

Организацията на Центъра е да спомага по ефективен начин за излизането от 
състояние на криза, възстановяването и реинтеграцията на обърналите се към 
Центъра жени и техните деца. В голяма степен фокусът на работа е върху справянето и 
възстановяването чрез предоставяне на психологическа помощ под формата на 
кризисна интервенция и психосоциална 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, се намират в 
състояние на безизходица, провокирани от скорошен побой или друг акт на насилие 
спрямо тях или децата им, или най-общо от кризисно събитие в живота им, с което не 
могат да се справят. Това обикновено е свързано с усещане за безсилие, обърканост и 
страх за живота.  

Една тенденция, която се очертава при направените оценки на риска и неговото 
управление в случаи на домашно насилие през изтеклата година, е, че нараства броя 
жени, жертва на домашно насилие с особено тежко упражнено физическо насилие 
до степен опасно за живота, като фрактури на ребра, разкъсано-контузни рани в 
областта на главата, заплахи за убийство, изнасилвания в брака, заплахи за разстрел с 
притежавано огнестрелно оръжие, опити за душене и модерно робство състоящо се в 
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ограничаване на правата на лична свобода и свободно придвижване, свобода на 
кореспонденция и социални контакти, право на труд и здравно осигуряване.  

Обезпокоителна тенденция през изминалата година е нарастване на броя на деца, 
които не са само свидетели на домашно насилие, а върху тях също е било упражнено и 
тежко физическо насилие. 

Друга тенденция е увеличаване броя на издадените заповеди за незабавна 
защита по ЗЗДН. 

За особено обезпокоителен намираме факта, че домашното насилие приема 
драстични форми, стигащи до убийство.  

Нараства броя на насилниците, които притежават законно/незаконно 
притежавано огнестрелно оръжие като го използват за пречупване на волята и 
поддържането на жените в подчинено положение. 

През изтеклата година и до момента в страната няма единна процедура за търсене 
на помощ при домашно насилие. Единствената институция, която има пряко 
методическо указание за действие при случаи на домашно насилие е Полицията. 
Друга институция с частични указания за работа по случаи на домашно насилие са 
отделите закрила на детето, но техните методически указания за управление на 
случаи на деца, жертва на насилие са по Закона за закрила на детето, а НЕ съобразно 
Закона за защита от домашно насилие.  

Мерки, които се предприемат за превенция и борба с домашното насилие през 
2019 година, има предвидени единствено и само в Националната програма за 
превенция и защита от домашно насилие. Всяка година тя се изработва от 
Министерство на вътрешните работи и се предлага на Министерски съвет за 
одобрение, не по-късно от 31 март в същата година. Тази програма НЯМА собствен 
бюджет, а дейностите разписани в нея от различните институции се изпълняват 
само от бюджета на съответна отговорна институция. 

В страната програмите за насилници по смисъла на 
чл.5 ал.1 т.5 от Закона за защита от домашно насилие се 
предоставят от неправителствени организации. Тези 
програми се финансират на проектен принцип от горе 
цитирания чл.6 от ЗЗДН. Това прави програмите кратки – 
за 6 месеца и практически не отговарят на нуждите на съда 

за насочване към програми за справяне с гнева. 

През изтеклата година Центърът продължи да играе ключова роля отношение 
предоставянето на спешна психологическа помощ за прекратяване на ситуацията на 
насилие и осигуряване на широк достъп на голяма група пострадали, възможност за 
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избор и непрекъснатост на грижата за жените и техните деца и предотвратяване на 
трайни травми и превенция на изоставянето на деца. 

Във всяко дело, по което кризисният център осигурява правна помощ, се стремим 
да надградим съществуващата съдебна практика в България, да провокираме и 
развием практиката на следствените органи и Прокуратурата, като открием и включим 
прецедентен елемент. През 2019г кризисният център работи по редица стратегически 
случаи, но тук ще откроим три от тях.  

През януари настанихме майка и 10-годишния й син, които са живели години в общ 
дом с насилник. Психологическото насилие над детето – осъществявано от пастрока 
му и подкрепяно от майка му – е било толкова интензивно и продължително, че се 
равнява на изтезание по смисъла на Наказателния кодекс. Затова, подадохме сигнала 
за извършено престъпление от името на детето, а посочихме майка му само за 
свидетел. Прокуратурата, за съжаление, размести на обратно ролите им – призна 
майката за пострадала, а детето за свидетел, което показва класическата им 
консервативност в подхода на доказване и привличане към наказателна отговорност, 
а именно – само когато има доказателства за видими, физически увреждания, но не и 
когато се касае за болки и емоционални страдания. Разследващите органи обичат „да 
играят на сигурно“, а психичният свят на пострадалото лице, още повече на детето, е 
непозната територия, която заобикалят. Все пак, насилникът прекара в следствения 
арест над един месец и беше признат за виновен с влязло в сила решение за закана за 
убийство на жената. Тъй като той работеше като надзирател в същия този следствен 
арест, неговото дело беше стряскащо превантивно послание към колегите му. 

Абсолютен успех в психологическата и юридическата работа, и то от национално 
значение, имаше делото на жена жертва на трафик на хора, настанена през март. Този 
случай е богат пример за множество добри практики, които го съпътстваха, между 
различните колеги и професионалисти на помощ на тази жена. Кризисният център 
осигури един анонимен свидетел по делото – ключов свидетел, който беше 
впоследствие цитиран в присъдата и използван за признаването за „виновен”. 
Обвинението първоначално беше за по-леко престъпление – принуда, но адвокатът на 
жената предложи да се промени на трафик на хора с цел принудително подчинение. 
Обвинителният акт беше внесен в съда именно по този начин и съдът призна 
насилника за виновен в трафик на хора с цел принудително подчинение и го наказа с 2 
години ефективен затвор. В хода на процеса, по искане на адвоката, жената беше 
разпитана по щадящ начин в „синя стая”, въпреки че е пълнолетна, след като съдът й 
предостави статут на „свидетел със специфични нужди от защита”. Присъдата е 
тотален прецедент, тъй като за първи път в България осъжда поставянето на жената в 
подчинение на мъжа в контекста на мюсюлманския брак и отправя важно послание 
към общността в малкия град, в който се води делото, че правата на човека 
надделяват над традиционните обичаи.  
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През декември настанихме жена решила да избяга от съпруга си след 15 години 
брак. Тази жена – без все още да си дава сметка колко смело и рядко изказвано на 
глас е твърдението й - се оплаква, че прави секс със съпруга си без желание и 
съгласие. За да сломи съпротивата й, мъжът е злоупотребявал с присъствието на 
децата в жилището и нейното нежелание да чуят скандал или я е биел с юмруци. 
Прокуратурата води разследване за причиняване на телесна повреда с цел да бъде 
улеснено друго престъпление – изнасилване, и за принуждаване към полов акт със 
сила и заплашване. В българската съдебна практика липсват случаи на доказано 
съпружеско изнасилване. Тъй като в този случай е налице дълга история и системност 
на физическите разправи, е възможно да стане един от първите в страната с 
обвинение за телесна повреда „в условията на домашно насилие“.  

Чрез финансирането на услугата като държавно-делегирана дейност тя ще 
продължи да функционира в една по-стабилна и сигурна среда, което ще даде 
гаранция за ползването и от нуждаещите се клиенти. 

Благодарение на координираните и професионални усилия на целия екип на 
Кризисния център, нарастващата обществена подкрепа в борбата срещу домашното 
насилие, успяхме да създадем истински дом за пострадалите от домашно насилие и 
да дадем алтернатива за живот без насилие. 

През 20-те години на създаването си през 1999 г. до днес Кризисният център не е 
затварян и не е спирал работа с клиенти.  

Част от инициативите през изминалата календарна 
година беше изработването на мартеници по повод 
традиционния български празник „Баба Марта”, от 
клиентите, настанени в Кризисния център, студенти и 
доброволци. 

Подкрепа получихме в лицето на „Оле 
Мале” и „Майко Мила”, като беше 
организирано раздаването на 4000 
брошури в подкрепа на борбата против 
домашно насилие за събитие в 

Национален дворец на културата по повод Международния празник на жената 8ми 
март. 

Доброволци и дарители подкрепиха за втора поредна година реновирането и 
обновяването на кризисния център.  
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Поддържане на национална телефонна линия за пострадали от 

домашно насилие - 02 981 76 86; 0800 18 676 
 

Време на изпълнение на договора: 15 февруари 2019 г. – 14 февруари 2020 г  
 

По договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-
25/30.01.2019 г., сключен с Министерство на правосъдието 

 

 

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

• денонощен режим на работа на Националната линия, включително в почивните 
и празнични дни, за да се осигури успешно реагиране в случаите на домашно насилие; 
• осигуряване на специализирано юридическо дежурство на телефона; 
• насочване към социални услуги в цялата страна; 
 

Проектът е предназначен за:  
• пострадали от домашно насилие жени, мъже и деца, както и техните близки от 
цялата страна; 
• консултанти на Национална телефонна линия за пострадали от домашно 
насилие. 

Национална телефонна линия за пострадали от домашно насилие функционира 24-
часа в денонощието, през цялата седмица. 

 

 

 

Резултати за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.: 

• Проведени са общо 2 486 телефонни консултации на хора, преживели насилие. 
• Проведени 126 телефонни консултации с юрист във връзка с правата и помощта, 

предвидени в ЗЗДН. 
• За целите на договора се изготвиха и материали за информация и публичност: 

2 000 броя дипляни, както и 3 800 броя разделители, предвидени да бъдат 
разпространени на 8-ми март на организирано събитие в Националния дворец 
на културата. 

http://animusassociation.org/goreshta-linia/
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• Бяха проведени две кампании за набиране на нови консултанти на Национална 
телефонна линия за пострадали от домашно насилие. 

• Проведоха се две пет-дневни интензивни обучения - едното през месец май 
2019г., а другото през месец ноември 2019г. за въвеждане в работата. 

• За екипа от консултанти на бяха проведени 24 групови супервизии. Два пъти 
месечно в групов формат се обсъждаха проблемните обаждания с цел постоянно 
повишаване компетентността на консултантите и превенция на професионалното 
прегаряне. Всяка супервизия продължава 90 минути и е водена от опитен 
специалист. 

• Проведе се един семинар за екипа за годишна оценка на работата и планиране 
на дейностите за следващата година. 

• Проведоха се два семинара на тема „Права и подкрепа на възрастни хора в 
ситуация на домашно насилие” и „Консултиране на извършители на насилие”.  

• Бе актуализирана „Карта на услугите за пострадали от домашно насилие”. 

 

  

  



18 
 

 
Национална телефонна линия за деца 116 111 

 

1 ноември 2018 г. – 31 октомври 2019 г. 
1 ноември 2019 г. – 1 април 2020 г. 

 
социална услуга на Държавната агенция за закрила на детето, финансирана със 
средства от държавния бюджет, предоставена за управление по Закона за 
обществените поръчки 

 
 

Националната телефонна линия за деца 116 111 е към Държавна агенция за закрила 
на детето и от 2009 г. насам се обслужва от Фондация „Асоциация Анимус“ след 
спечелени конкурси по ЗОП. През октомври 2019 г. се отбелязаха 10 години от 
стартирането на телефон 116 111 в България. От 2009 г. до сега са приети над 830 000 
обаждания и са проведени над 140 000 консултации с деца, родители и други 
възрастни по проблеми, свързани с деца. 

116 111 е хармонизиран общоевропейски номер, като линията е безплатна за 
обаждащите се, денонощна и анонимна. Функциите на Националната телефонна 
линия за деца са свързани с предоставяне на психологическо консултиране и помощ за 
деца и техните родители, както и с подаване на сигнали за деца в риск до органите по 
закрила на територията на цялата страна.  

За 2019 г. на линията са проведени общо 51 658 
разговора, като приетите входящи повиквания са 49 
759. Извършени са и 1 899 изходящи обаждания към 
oтделите „Закрила на детето“ в цялата страна с цел 
предаване на информация за деца в риск. За 2019 г. са 
проведени 9 775 консултации с деца и възрастни. 

Основните теми, във връзка с които децата търсят 
помощ на линията, са свързани с романтични връзки и 
взаимоотношения (първи влюбвания, раздели и 
изневери), отношения с връстници (създаване на 
приятелства, конфликти с приятели), училищни 
проблеми (отхвърляне от съученици, трудност при адаптация в училище, училищен 
тормоз), семейни проблеми (отношения дете-родител, конфликти между родителите и 
триангулация). Често децата се свързват и с въпроси около психосоциални проблеми 
като идентичност, чувство на самота, страх и тревожност, суицидни мисли. 

В много случаи родители се обаждат, за да се консултират по проблеми, свързани с 
отглеждането и възпитанието на техните деца, трудност да се справят с проблемно 
поведение на подрастващите или при влошена комуникация с тях.  
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Обажданията от родители и други пълнолетни граждани най-често са с цел 
подаване на сигнал за дете в риск. През 2019 г. са подадени общо 787 сигнала до 
отделите „Закрила на детето“ в цялата страна – с 30% повече от предходната 2018 г. 

Един от най-сериозните проблеми, във връзка с които се търси помощ на линията, е 
насилието над деца, като за 2019 г. са проведени 851 консултации относно проблема. 
Най-честите рискове, за които е сигнализирано през годината, са неглижиране, 
физическо и психическо насилие, риск за живота и здравето на децата, както и за деца, 
които стават свидетели на домашно насилие и такива, които са въвличани в 
конфликти. 
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Детски център за застъпничество и подкрепа „Зона заКрила“ 

 

1 януари 2019 г. –31 декември 2019 г. 
 

Проектът се развива с подкрепата на УНИЦЕФ на 
територията на Столична община 
 

 

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

 Щадящо правосъдие 
 Закрила 
 Възстановяване. 

Центърът осигурява непрекъсната подкрепа и застъпничество за децата, жертви на 
насилие, и техните семейства по време на целия процес на работа по случай - от 
момента на получаване на сигнала за насилие и започване на разследването до 
приключване на процеса по възстановяване. Екипът работи както с деца, жертви на 
насилие, което е извършено в миналото, така и случаи на актуално насилие.  

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

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

специализирано помещение за  щадящо изслушване „Синя стая“ 
  Превенция 

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

 Децата и семействата оптимално се облагодетелстват от добрата координация на 
специалистите в мултидисциплинарния екип, защото нито една институция не 
може да види самостоятелно цялата картина на живота на пострадалото дете.  

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

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

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

Постигнати резултати 
Отчитаме устойчива тенденция на увеличаване на броя на новопостъпилите случаи в 
Детски център за застъпничество и подкрепа „Зона заКрила“, което е свързано с 
ефективното използване на капацитета на услугата и нейното популяризиране. 
Експертизата и професионализацията на екипа са гарант за качеството на работата. 
 
През 2019 г. екипът на „Зона заКрила” работи по 155 случая. 
 79 деца и 76 родители ползваха психологическо консултиране и терапия. 
 Правна помощ бе предоставена на 74 деца и родители. 
 Екипът на Зона заКрила - София  извърши щадящо изслушване и осъществи 

достъп до щадящи правни процедури на 5 деца. 
 По 16 случая е осигурено процесуално представителство в съдебно или 

досъдебно производство.   
 Екипът на „Зона заКрила” участва в редица работни срещи с институции по 

темата за насилие.  
 Бяха проведени обучения за граждански съдии, прокурори, полицаи и 

социални работници с фокус специфични юридически и психологически 
аспекти на идентификация и интервенции при случаи на деца, пострадали от 
домашно и сексуално насилие. 

 318 деца от 9 столични училища участваха в превенционни срещи на тема: 
“Какво е насилие и как да се справим с него”.  

Обратните връзки от клиентите сочат ефективното 
използване на капацитета на услугата. Основните 
критерии за качество са удовлетвореността и реалната 
промяна в житейската им ситуация към по-добро, която се 
е случила благодарение на предоставената подкрепата и 
усилията, които са положили.  
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Ключ към училище без страх 

 

1 мaй 2016 – 30 септември 2021 г. 
 

Съфинансиран от Фондация „ОУК”, Швейцария 
 

 

Предложили сме цялостен подход в противопоставянето на насилието и тормоза в 
училище. Голямата ни цел е, заедно с учителите, директорите на училищата, децата и 
техните родители да насърчим създаването на училищна среда, в която се възпитават 
ценности на здравословно общуване, зряло разрешаване на конфликти и 
толерантност към различията. По този начин ще бъдат предотвратени насилието, 
тормоза и униженията сред учениците, децата ще израстват здрави, щастливи, с добро 
самочувствие и академичен успех. Чрез инициативата "Ключ към училище без страх" 
въвеждаме учители в прилагането на метода на преподаване на превенционни 
програми във всички паралелки от 1-ви до 10-ти клас на три училища в България в 
продължение на 5 последователни учебни години.  

„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. 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-мата държава, в която стартира нейното 
приложение.   
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„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 с същите герои, които 
този път са заедно с хамстера Ябълка. В тази програма 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.  

„Клас от приятели” 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. „Клас от приятели” 

стартира през учебната 2018-2019 г.  

„Ози и приятели” е новата авторска програма, предназначена за ученици между 14 
и 17 години след 8. клас. В момента програмата се пилотира и през учебната 
2020/2021 ще стартира като продължение на програмите в същите училища. 

И четирите програми са насочени към системното повишаване на квалификацията 
на учителите и 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 опита, които учителите натрупват, прилагайки 
програмата, остават у тях през целия им професионален път.  

Училища, в които се развиват програмите 
• Средно училище “Христо Ботев”, гр. Айтос 
• 23 средно училище „Фредерик Жолио-Кюри“, гр. София 
• 68 средно училище „Академик Никола Обрешков”, гр. София 
• 32 СУИЧЕ, гр. София 
 
В програмата „Приятелите на Зипи” участваха 17 учители и 329 деца 
В програмата „Приятелите на Ябълка” участваха 17 учители и 206 деца 
В програмата „Клас от приятели” участваха 17 учители и 245 деца 
 

В сайта bezstrah.org има подробна информация за програмите, статии, 

може да се свалят безплатно наръчник за учители и дипляни за родители..  

http://bezstrah.org/programite/
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ТОЛЕРАНТ – международна мрежа за заетост и интеграция на жени, 

жертви на трафик 
 

1 януари 2019 г. – 31 декември 2020 г. 
 

Съфинансиран от Фонд „Убежище, миграция и интеграция” на ЕС 

 
 

 

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

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

Проектът предвижда: 

• Международно сътрудничество и обмен относно интегрирането на жени, 
жертви на трафик с цел сексуална експлоатация, на пазара на труда.  
• Насърчаване на достъпа на жените, жертви на трафик с цел сексуална 
експлоатация, до интегрирани и съобразени с пола им услуги и чрез подпомагане на 
трудовата им заетост.  
• Повишаване на осведомеността на работодателите, трудовите посредници, 
политиците и другите заинтересовани страни за това колко е важно да се улеснява 
достъпа до пазара на труда на жените, преживели трафик на хора.  

През 2019 г. Анимус участва в разработването на Ръководство за интегрирани 
услуги за подпомагане на достъпа до заетост за жени от трети страни, жертви на 
трафик с цел сексуална експлоатация. 

Започна изграждането на електронна платформа, която да улесни комуникацията в  
международната мрежа от организации и институции в подкрепа на интеграцията на 
жертвите на пазара на труда.  

През 2019 г. проектът подкрепи жени мигранти настанени в Кризисен център „Св. 
Петка” и Звено „Майка и бебе”. Те учиха български език, бяха консултирани относно 
пазара на труда в България и възможностите да започнат работа, преминаха през 
различни курсове и бяха подпомогнати в процеса на търсене на работа.   
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Подкрепа за жертвите на престъпление 

 

1 ноември 2017 г. – 30 октомври 2019 г. 
 

Съфинансиран чрез програма „Правосъдие” на Европейската комисия  
(JUST-AG-2016/JUST-AG-2016-07) 
 

 

През октомври 2019 г. фондация „Асоциация Анимус” приключи работата си по 
международния проект "Подкрепа за жертвите на престъпление”, който се изпълнява 
в партньорство с още четири организации – главен координатор Университета на 
Барселона (Испания), KMOP (Гърция), CESIE (Италия), и HFC (Кипър).    

Проектът има за цел да допринесе за насърчаването и защитата на правата на 
жертвите на престъпления в Испания, Гърция, Италия, България и Кипър и да 
допринесе за ефективното прилагане на Директива 2012/29/ЕС за определяне на 
минимални стандарти относно правата, подкрепата и защитата на жертвите на 
престъпления.   

Основно достижение през 2019 г. беше разработването на модел и стандартни 
оперативни процедури за развитие на интегрирани общодостъпни общи услуги за 
първична подкрепа на жертви на престъпления (Generic Victim Support Services (GVSS) 
в България. За тази цел беше използван анализа на правната рамка и на правата и 
защитата на жертви на престъпления и нейното ефективно приложение в България и 
описанието на добрите практики и модела на оказване на първична помощ на 
жертвите на престъпления в Испания.  

Следните документи са на разположение на български език на българската 
общественост и на компетентните институции във връзка с изграждането на първична 
подкрепа на жертви на престъпления в България: 

1. Преглед и анализ на българската правна рамка за правата и защитата на жертви 
на престъпления и нейното приложение: за по-ефективно прилагане на Директива 
2012/29/ЕС за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и 
защитата на жертвите на престъпления;  
2. Препоръки за ефективното прилагане на член 8 от Директива 2012/29/ЕС за 
установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите 
на престъпления   
3. От универсални права към индивидуална закрила: Приложение на Директивата 
за правата на жертвите в Европа;  
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4. Изисквания относно адаптирането в България на плана за създаване и 
прилагане на общодостъпни услуги за жертвите на престъпления / Стандартни 
оперативни процедури; 
5. Развитие на генерични (общи) услуги за подкрепа на жертви на престъпления в 
България в изпълнение на член 8 на Директива 2012/29/ЕС за установяване на 
минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на 
престъпления; 
6. Примерен протокол за мултидисциплинарно сътрудничество за развитие на 
генерични (общи) слуги за подкрепа на жертви на престъпления в България; 
7. Препоръки и насоки за създаване на мултидисциплинарна работна група за 
развитие на генерични (общи) слуги за подкрепа на жертви на престъпления в 
България. 
 

Моделът беше представен и обсъден с компетентните институции в рамките на две 
работни срещи през февруари и април 2019 г. 
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Да бъдеш баща 

 

1 ноември 2018г. – 30 септември 2020 г. 
 

Съфинансиран от Фондация „ОУК”, Швейцария 
 

 

През ноември 2018 г. стартира националната кампания „Да бъдеш баща“. 
Кампанията се провежда за втори път от консорциум от осем организации: Институт 
по социални дейности и практики, Фондация „БЦДИ”, Асоциация Родители, Фондация 
„ДОИТ”, Фондация „ПИК”, Фондация „Лале”, Фондация „Асоциация Анимус”, 
Национална мрежа за децата. 

„Да бъдеш баща“ цели да фокусира вниманието на обществото върху значимостта 
на бащината роля за пълноценното развитие на детето. В основата на кампанията 
заляга положителното включване на мъжете в живота на децата, което влияе 
благоприятно върху равенството между половете и предотвратяването на насилието 
над деца. 

На 20 април 2019 г. фондация „Асоциация Анимус”, 
организира конференция за цялото семейство под 
наслов „Бащите говорят!”. Конференцията е  част от 
националната кампания „Да бъдеш баща”, която вече 
няколко години поддържа разговора за най-трудната 
професия – родителството, и в частност – бащинството. 

 
Основната цел на конференцията бе да се 

представят различни модели на бащинство и как известните мъже и семейства 
съчетават ролята си на бащи/ родители с професионалните си успехи.   

 
• Как разбираме ролята си в семейството и в живота на  
децата?  
• Кога „татко“ се превръща в най-важната дума за един 
мъж?  

Това бяха едни от въпросите, на които дадоха отговор 
участниците в конференцията Дончо Папазов - мореплавател и 
дъщеря му Яна Папазова, Искра Ангелова- актриса, Михаил 
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Стефанов- комуникационен експерт, проф. Орлин Тодоров- психоаналитик, проф. по 
обществено здраве, Иван Сапунджиев- блогър, доктор по етика и философия, Цветан 
Цветанов- политик, Тервел Пулев- спортист, Йордан Жечев- творчески директор, Таньо 
Шишков- шеф готвач, Надя Кожухарова- психоаналитик и Стефан Командарев- 
режисьор, Маги Малеева- спортист и Любомир Ноков- общественик.  

Водещи на събитието бяха Димитър Стоянович- журналист и режисьор и Мария 
Чомарова- психоаналитик и директор на фондация „Асоциация Анимус”.  

По време на конференцията бяха прочетени и автентични писма до деца, написани 
до техните бащи. Тези писма са включени в издадената през 2019 г. книжка „Мили 
татко…”.  

Книжката е създадена на база на проведените овластяващи уъркошопи с деца, 
които написаха писма и нарисуваха картинки до техните бащи.  

 
Книжката ще бъде представена на конференция през 2020 г.  

 

 

 

 

mencare.bg 
 

  

http://mencare.bg/
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КУЛТУРА НА ГРИЖА - Подкрепа и загриженост за момчета, преживели 

сексуално насилие 
 

1 януари 2017 – 31 януари 2019 г. 
 

Съфинансиран от Европейската комисия  
 

 

Работата на екипа ни целеше да създаде и развие подкрепяща среда за 
(потенциалните) жертви на сексуално насилие от мъжки пол.  

Проведохме изследване и оценка на нуждите на професионалистите, работещи с 
деца и юноши, и ключови фигури в социалната система. Пълният текст на доклада на 
английски език можете да прочетете на сайта на Анимус в Публикации. 

Проведохме специализирано обучение на консултантите на Националната линия за 
деца 116 111 и на социални работници от кризисен център „Света Петка”, както и 
професионалисти, които идентифицирахме като възможни първи лица за контакт 
(ПЛК), към които момчета и младежи, преживели или в риск от сексуализирано 
насилие, биха могли да се обърнат. Бяха проведени превенционни семинари със 72 
участници – юноши и студенти. 

Проведохме и национална конференция 
„Мълчанието на невинните”, в която участваха 59 
представители на различни институции – Фондация 
„Здраве и социално развитие“ (Хесед), Партньорство 
за учене и действие, 23 СУ „Фредерик Жолио Кюри”, 
гр. София, УНИЦЕФ, ДАЗД, Софийска община, Полиция, 
Фондация „ОУК”, училищни психолози и 
педагогически съветници, учители, представители на 
НПО, работещи в сферата на насилието над деца, и др. 
На конференцията бяха представени резултатите от 
работата на партньорите в проекта, както и всички 

изработени материали: 

• Оценка на нуждите – национален доклад за България; 

• Сравнителен анализ на оценката на нуждите на професионалистите в пет 
държави Германия, Австрия, България, Испания и Италия; 

• Четирите бюлетина, които представят процеса на работата през изминалите 
две години; 

• „Изграждане на култура на грижата срещу сексуализираното насилие” – 
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наръчник за професионалисти, работещи с деца и младежи, в който можете да 
намерите и примерна превенционна програма за младежи, различни идеи за 
семинарни занятия, материали, карти за ползване в семинарите и др.; 
• „11 факта за сексуалното насилие над момчета” – дипляна, плакат, набор от 
семинарни карти; 

• „Факти и понятия” – дипляна, представяща проекта „Култура на грижа” и някои 
основни понятия, свързани с разбирането на сексуализираното насилие над момчета. 

 

Партньори по този проект са пет организации от пет европейски страни - Германия, 
Австрия, България, Испания и Италия. Водещи са Dissens, Берлин, Фондация 
„Асоциация Анимус”, София; Verein für Männer - und Geschlechterthemen (VMG), 
Австрия; Istituto degli Innocenti, Флоренция и AHIGE, Испания. 

Проектът е ориентиран към децата и проблемите на половото неравенство и 
стереотипите за ролите на половете.  

Проектът има собствен сайт: 

boyscultureofcareBG.wordpress.com 
На сайта ще откриете подробна информация за проекта, както и актуални новини 

относно дейностите на партньорите.  



 
SAFE! Безопасно и адекватно завръщане, справедливо отношение и 

ранна идентификация на жертви на трафик 
 

1 януари 2017 – 31 януари 2019 г. 
 

Съфинансиран от Asylum Migration and Integration 
Fund (AMIF) на Европейския съюз 
 

 

В България проектът се осъществява от Фондация „Асоциация Анимус”, 
Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) и Международната 
организация по миграция (МОМ). В него са включени още 10 организации от Кралство 
Нидерландия, Унгария и Македония, а водещ апликант е HVO Querido. 

  
Основната цел на проекта е в контекста на бежанската криза и миграционните 

процеси в ЕС да се осигури ранна и адекватна идентификация и защита на жертвите на 
трафик и гаранция за тяхното безопасно бъдеще чрез устойчива интеграция или 
безопасно завръщане. 

 
През 2019 проектът приключи, като излязоха от печат на български език и се 

разпространиха основните материали, плод на цялостната реализация на дейностите 
и натрупания опит: 

1. Гласове от терена - Safe! Ръководство за обучители за „Ранна идентификация” 
и „Безопасно бъдеще, безопасно завръщане” на жертви на трафик на хора.  

2. Гласове от терена - Safe! Заключителен аналитичен доклад 

 

И двете издания могат да бъдат намерени на страницата на „Асоциация Анимус” на 
български и на английски език. 
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Реално правосъдие – европейска инициатива за компенсация на 

жертвите на престъпления 
 

1 октомври 2017 – 30 септември 2019 г. 
 

Съфинансиран от програма Правосъдие на Европейската комисия 
 

 

 

Проектът е по инициатива на международната асоциация „Ла Страда”. Той си 
поставя за цел да подобри достъпа до компенсации за жертвите на трафик и други 
свързани престъпления. Дейностите се координират от „Ла Страда” и се изпълняват от 
организации от 10 европейски държави – България („Асоциация Анимус”), Чехия (Ла 
Страда), Испания (SicarCAT и Esperanza), Германия (KOK), Австрия (LEFO),), Нидерладия 
(FairWork), Ирландия (MRCI), Румъния (Adpare), Македония („Отворена порта”) и 
Сърбия (ASTRA).   

Факти, цифри, публикации 

През 2019 бяха проведени две специализирани обучения за работа по случаи на 
трафик на хора и достъп до компенсация или обезщетение за жертвите. В тях взеха 
участие 30 експерта – съдии, прокурори, адвокати, представители на полиция и 
социални услуги, които според професионалната си роля придобиха знания за това как 
да предоставят помощ на жертвите да предявят компенсация или обезщетение.  

Кампания след широката общественост разясни правата на жертвите 
на престъпления да получават компенсации. Посланията достигнаха 
до повече от сто хиляди души, включително и магистрати посредством 
постове в социалните мрежи, публикации в специализирани издания 
за юристи и интервюта в медиите. 

Сред всички компетентни институции и депутатите от България и 
Европа беше разпространен Стратегически документ „Компенсация за 
жертви на трафик на хора – факти, изводи и препоръки”, който 
представя основните пречки за получаване на компенсация от 
жертвите на трафик и свързаните с него престъпления и препоръчва 
мерки за преодоляването им в Европа и в България. 

Информационна брошура „Компенсация за жертви на трафик на хора - 
често задавани въпроси от юристи и специалисти, оказващи подкрепа на 
жертвите” се разпространява с помощта на Националното бюро за правна 
помощ и Националната комисия за борба с трафика на хора.  
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Възприятие на юношите за здравословните взаимоотношения” 

Кампания за застъпничество 

 

1 септември 2019г. – 31 октомври 2020 г. 
 

Съфинансиран от Фондация „ОУК”, Швейцария 
 

 
Проект за участие на младежи в изследователска дейност, финансиран от Фондация 

ОУК, с водеща организация Институт за социални изследвания към „Университета 
Еразъм“ в Ротердам. 

 
 
 

 
Кампанията за застъпничество стартира като резултат от резултатите, получени в 

рамките на двугодишния проект „Възприятие на младите хора за здравословни 
взаимоотношения“. Проектът се изпълнява в партньорство с престижния International 
Institute of Social Studies (част от „Университета Еразъм“ в Ротердам, Нидерландия), 
International Child Development Initiatives (Лайден, Нидерландия) и изследователски 
институт Nascent (Танзания). Младите хора в София и Айтос използват опита си като 
млади изследователи, за да формулират темите за кампанията.  

През 2019 година те подбраха две теми – 
любовни взаимоотношения и младежко 
участие, които да бъдат във фокуса на 
дейностите им с връстници. Според младите 
хора, има необходимост от пространство, в 
което тези теми да бъдат обсъждани в 
училище.  

Дизайнът на кампанията ще включва 
уъркшопове с връстници, презентации и 
разпространение на резултатите от 
предходния проект и от кампанията 
посредством разработена за тази цел 
платформа. Кампанията има за цел да насърчи 
здравословните отношения в любовния живот 
на младите хора и да създаде пространство за 
смислено младежко участие в училище.  
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Помощ за директна работа с жени – бежанки самотни майки  

1 януари 2019г. – 30 септември 2019 г. 
 

Съфинансиран от Уницеф България  
 

 
 

Цели на проекта: Да се подпомогнат 3 майки-бежанки и четирите им деца, 
настанени в звено „Майка и бебе” към фондация „Асоциация Анимус”, като им се 
осигури сигурна и защитена среда за отглеждане на децата и им се окаже психо-
социална, правна, здравна и финансова  подкрепа. Майките –бежанки и децата им да 
се интегрират успешно в обществото. Да се популяризира услугата Звено „Майка и 
бебе“ сред уязвимите групи, като се изготвят и разпространят брошури и плакати. Да 
се обучи екипът за работа с бежанци и мигранти. 

Резултати: През деветмесечния период с майките - бежанки  е работено в насока 
повишаване на родителския капацитет и подкрепа в ежедневните дейности, свързани 
с осигуряването на битовите нужди. На майките е осигурен педагог, който посещаваше 
услугата ежедневно и ги подпомогна при изучаването на български език. На майките 
се предостави и обучение по ориентиране по карта на София, география на България, 
по  история, традиции, бит и култура на България. След деветмесечния период на 
обучение майките говорят и пишат много добре на български език. На майките и 
децата е осигурен достъп до здравни грижи, като са записани при личен лекар и при 
педиатър за децата. На децата са направени всички необходими прегледи и ваксини и 
всички деца се развиват нормално за възрастта си. 

Всяка майка показа различни умения за готвене, бродиране, да извършват 
различни разкрасителни процедура, за което бяха стимулирани да доразвият тези си 
умения. Майките бежанки успяха да се сплотят  и с останалите настанени майки. 

На майките са намерени различни варианти за социална интеграция чрез намиране 
на работа, наем на жилище, а децата са записани в учебни заведения според 
възрастта им. 

С цел популяризиране на дейността на Звено „Майка и бебе“ са изработени и 
отпечатани брошури, които се разпространяват във всички отдели за закрила на 
детето на територията на Столична община и други институции ангажирани с работата 
с бежанци и мигранти. Изработени са, преведени са на арабски, кюрдски и фарси и са 
отпечатани плакати, които се разпространяват в бежанските центрове. 

За екипа са проведени обучения. Натрупаният опит на екипа от работата с бежанци 
и мигранти и проведените обучения спомогнаха специалистите да се справят 
спокойно и уверено с предизвикателствата в работата с тази целева група.  
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FEEL - Спешна реакция срещу убийствата на жени 

 

1 октомври 2018 – 30 септември 2020 г. 
 

Съфинансиран от Erasmus + VET - KA202 - Стратегическо 
партньорство, № 2016-1-KA201-024390 

 

 
Проектът се осъществява в партньорство между пет организации от четири европейски 

държави: Associazione Spazio Donna Onlus (Италия), Cooperativa Sociale Il Volo (Италия), 
Universitat Autonoma De Barcelona (Испания, Каталония), фондация „Асоциация Анимус” 
(България), HERTIN s.r.o. (Чехия). Главната цел на проекта е да се създаде климат на 
доверие между институции, професионалисти и жертви на насилие чрез иновативна 
програма за професионално обучение за увеличаване на ефективните мерки за защита на 
жените от риск от рецидив на насилие и противодействие на убийствата на жени. 

Конкретни цели: 
• Създаване на европейски модел на обучение за експерти от ключови институции; 
• Тестиране на специфичен курс за обучение на експертите, занимаващи се с 

психологическия аспект на насилието и изготвяне на правен доклад; 
• Тестване на модела в специфичния контекст на участващите страни; 
• Изготвяне на законодателни и оперативни препоръки за улесняване правилното 

прилагане на съществуващите закони; 
• Разработване на инструмент, който да улесни здравните специалисти да провеждат 

оценъчни интервюта, за да установят наличието на насилие при жените и 
евентуално претърпения вид насилие. 

 
Заедно с всички партньори изготвихме общ доклад, синтезиран от всички национални 

проучвания, обобщаващ описанието на добрите практики за подкрепа на жертвите на 
насилие, законовите рамки, съществуващите възможности за обучение на 
професионалисти, работещи с жертви, и обучителните нужди на тези специалисти. 

Следващият важен резултат беше подготовката на модел за обучение на обучители. 
Екипът на Асоциация Анимус представи иновативни идеи и допринесе с теоретичен 
материал за работа с клиенти в криза, кризисна интервенция, обща психологическа 
оценка на състоянието на клиентите, практически дейности, които могат да се прилагат в 
работата с жертви – упражнения за овластяване на жените – как да си намерят работа, как 
да търсят подкрепа и информация и т.н.  

Екипът на Асоциация Анимус е провел 2 обучения за специалисти, работещи в 
социалните служби и полицаи. Моделът за обучение беше тестван успешно и отзивите от 
участниците бяха положителни.  
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Revival: Подходяща среда за защита на жени, жертви на насилие, на 

всяко равнище 
 

1 януари 2018 – 31 декември 2019 г. 
 

Съфинансиран от програма „Права, равенство и гражданство” на Европейска 
комисия 

 

 

 

В края на 2019 г. успешно приключи проектът „Revival: Подходяща среда за защита 
на жени, жертви на насилие, на всяко равнище”, чиято цел беше подобряване на 
възможностите на жени, преживели насилие, да получат помощ и подкрепа чрез 
обмен на добри международни модели и практики. Той бе с продължителност две 
години – 2018 и 2019 г.  

През първата година на проекта съвместно с международните партньори развихме 
модел на обучение за специалисти, по който екипът на „Асоциация Анимус” обучи 85 
български специалисти – медицински лица, полицаи, социални работници – в умения 
да разпознават и подкрепят по-ефективно пострадали от насилие.  

През втората година от проекта екипът ни проведе серия от надграждащи срещи с 
участниците в тези обучения и инициира много мултидисциплинарни срещи; 
работихме и за установяването на по-близко взаимодействие с някои болници с цел 
по-бързо идентифициране и насочване на жертви на насилие. Екипът ни също така взе 
участие в две срещи на международните партньори – една в София, на която бяхме 
домакин, и една в Неапол, Италия. В техните рамки бе обменен добър опит и 
успешните практики, които страните партньори прилагат, за да информират и 
идентифицират пострадалите от насилие, особено най-уязвимите групи като 
възрастните.  

Проектът е съфинансиран от Европейската комисия, по споразумение номер 
776629-SDO-REC-WAV-AG-2016/ REC-WAV-AG-2016-01. Реализирахме го в партньорство 
с: Associazione Spazio Donna, Associazione Salute Donna и Azienda Sanitaria Locale Caserta 
(Италия), Fundacio Hospital Universitari Vall D’Hebron – Institut de Recerca (VHIR), 
Universitat Autonoma Barcelona (UAB) и Institut Catala de la Salut (Institut Salut) 
(Испания).   
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Център за подкрепа на жертви на домашно насилие в България 

 

1 март 2019 – 28 февруари 2022 г. 
 

Съфинансиран от Фондация „Медикор”, 
Лихтенщайн 
 

 

Фондация „Медикор” е дългогодишен наш партньор в предоставянето на психо-
социална помощ на пострадали от домашно насилие. Настоящият проект е 
продължение на предишен проект, финансиран от фондация „Медикор”, и е с 
продължителност 3 години. 

За 2019 г. Центърът е предоставил подкрепа на 216 жертви на домашно насилие. 
116 жени и деца са били консултирани в рамките на проекта, а 39 от тях са били 
настанени в кризисен център. В програмата за овластяване са взели участие 21 жени, а 
21 семейства и близки на пострадали са получили семейно консултиране. В рамките 
на първата година на проекта 40 клиенти са получили педагогическа подкрепа, докато 
92 клиенти са се възползвали от индивидуално застъпничество, касаещо техни права, 
достъп до социални услуги и др. Проведени са 23 мултидисциплинарни срещи по 
случаи на домашно насилие. 

Целта на проекта е да осигури възможности за деца, юноши и жени, жертви на 
домашно насилие в България да се възстановят от последиците на преживяното 
насилие и да придобият умения за самостоятелен живот, свободен от насилие. Това се 
постига чрез комплексен набор от социални услуги. Една част от цялостния подход е 
повишаване на капацитета на работа в общността по случаи на домашно насилие. 

Проектът допринася за постигането на дългосрочната цел на фондация „Асоциация 
Анимус” за разработване на специализиран център подкрепа на жертвите на домашно 
насилие в България. Той прилага Примерните стандарти за предоставяне на услуги 
за преживели домашно насилие, разработени от ФАА в рамките на предишен проект. 
Проектът надгражда добрата практика на програмите - Кризисна интервенция и 
психотерапевтично консултиране, Овластяване, Педагогическа програма, Работа в 
общността, Семейни консултации, Застъпническа програма за пострадали от домашно 
насилие.  

Целевите групи на проекта са жени, юноши и деца, жертви на домашно насилие, 
двойки в ситуация на домашно насилие и/или усложнена раздяла, роднини и членове 
на разширени семействата на преживелите домашно насилие и екипът 
професионалисти на ФАА, които осигуряват пряка подкрепа за жертвите и 
професионалната общност.  
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Активни срещу насилието над жени 

 

1 ноември 2019 – 31 октомври 2022 г. 
 

Съфинансиран от Фонд Активни 
граждани България по Финансовия 
механизъм на Европейското 
икономическо пространство  

 
 

На 1 ноември 2019 г., фондация „Асоциация Анимус“ в партньорство с фондация 
„Общество и сигурност“ стартира реализирането на проект „Активни срещу насилието 
над жени”. Проектът е с продължителност 36 месеца и се изпълнява с финансова 
подкрепа предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия 
механизъм на ЕИП. 

Фондация „Общество и сигурност“ е неправителствена организация в обществена 
полза, която работи за промяна на отношението на гражданите към служителите на 
МВР и изграждането на отношения на взаимно доверие и партньорство. 

Основна цел на проекта да просвети и активизира гражданското общество срещу 
насилието над жени. 

В хода на проекта ще бъдат реализирани следните основни дейности: 

• Изследвания на нагласите на полицейските служители в 4 области (София-град, 
Силистра, Смолян и Сливен); 
• Мониторинг и анализ насочен към работата на ключови институции във връзка с 
домашното насилие (съд, прокуратура, социални служби); 
• Просветителска кампания, която има за цел да разясни феномена домашно насилие; 
• Застъпническа кампания, която има за цел да предостави знания и да създаде 
умения на полицейските служители за разпознаване и интервенция при случаи на 
домашно насилие. 
 

Очаквани резултати: 

• Увеличаване на докладването за насилие и оказаната помощ на жени с 30%. 

• Повишена осведоменост на полицаите и широката общественост за феномена на 
домашно насилие и насилието над жени. 

Обученията на полицаи за работа по случаи на домашно насилие ще спомогне за 
спиране на насилието и повишаване на доверието в работата на полицията при случаи 
на домашно насилие. 
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Анализът на казуси от практиката и на събраните данни ще очертае проблемните 
области, ще информира кои политики и практики работят и кои не и защо. Изводите 
ще спомогнат за подобряване на националните политики във връзка с домашно 
насилие и насилието, основано на пола. 

Кампанията за насърчаване на сигнализирането за случаи на домашно насилие, 
съвместно с полицията, ще използва различни комуникационни канали, за да достигне 
до максимален брой хора. 

Насърчаването на активни граждански действия при случаи на домашно насилие 
ще подобри цялостната защита за жертви на домашно насилие. 
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WIN – Интеграция на жени, жертви на трафик 

 

14 октомври 2019 г. – 14 октомври 2021 г. 
 

Съфинансиран чрез Фонд „Убежище, миграция и интеграция” на ЕС  
 

 

 

 

Проектът WIN e с главен апликант FPMCI/Провинциален фонд на Милано за 
международно сътрудничество (Италия) и с партньори фондация „Асоциация Анимус” 
(България), Асоциация AMIGA (Испания), Център за работа с жертви на трафик LULE 
(Италия) и Център за професионално обучение Energheia (Италия). 

Основната цел на проекта е да подобри социално-икономическата интеграция на 
жени от трети страни, жертви на трафик с цел сексуална експлоатация в страните на 
дестинация и така да предотврати повторно трафикиране и други злоупотреби. 

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

● Да се увеличи обмяната на опит и взаимно учене между компетентните 
институции и страните членки на ЕС и да се разработят насоки, практически 
методи на работа и инструменти за интеграция на жени, жертви на трафик от 
трети страни.  

● Да се разработят и прилагат Индивидуални планове за интеграция (ИПГ) за 
социално-икономическа интеграция на жертвите в приемащите общества.  

● Подобряване на осведомеността и познанията относно трафика на хора сред 
работодателите, бизнеса, центровете за квалификация и професионално 
обучение, доставчиците на социални услуги, професионалните и синдикални 
организации. 

 

Освен за реализирането нa дейностите на проекта в България, Асоциация Анимус 
отговаря и за разработване на визията на проекта, информационните материали и 
стратегията за популяризирането на целите и постиженията.  

В края 2019 г. благодарение на Асоциация Анимус проектът се сдоби с лого.   
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БОДРОЗИ (BODROZI) - Реакция при случаи на домашно насилие на деца 

на национално ниво 
 

1 октомври 2019 г. – 30 ноември 2021 г. 
 

Съфинансиран чрез програма „Права, равенство и гражданство” на Европейски 
съюз 856836-BODROZI-REC,AG2018/REC-RDAP-GBV-AG-2018  

 

 

 
През месец октомври 2019 г. фондация „Асоциация Анимус” стартира национален 

проект „БОДРОЗИ – Реакция при случаи на домашно насилие на деца на национално 
ниво”, който се изпълнява в партньорство със сдружение „Институт за социални 
дейности и практики”.   
 
 

Проектът „БОДРОЗИ – Реакция при случаи на домашно насилие на деца на 
национално ниво” има за цел да оптимизира реакцията на органите за закрила на 
детето в България в случаите на домашно насилие, в които са замесени деца, било то 
като жертви или като свидетели. 

Предвижда се и консолидиране на националния опит и добри практика за работа 
по случаи на деца жертви/свидетели на домашно насилие като центровете за 
застъпничество и закрила „Зона ЗаКрила”, което да бъде вложено в обучителните 
материали и разпространено в страната. В резултат ще се подобри практиката за 
работа с деца, жертви или свидетели на домашно насилие. 

Голям брой институции са обещали да окажат подкрепа по изпълнението на 
дейностите на проекта още преди началото му – МВР, МП, АСП, УНИЦЕФ България и 
общините София, Шумен и Монтана. Проектът предвижда активна работа с 
институциите за консултиране и одобряване на редица обучителни материали по 
проекта и последващи обучения на над 1000 специалисти в цялата страна.  

През първите три месеца на проекта в обхвата на 2019 година бяха проведени: 
• Семинар за споделяне на опит при случаи на деца, свидетели и жертви на 

домашно насилие  
• Семинар за журналисти за щадящо отразяване случаи на деца, свидетели и 

жертви на насилие 
• Представяне на проекта пред медиите  
• Описани бяха и добри практики на услуги в подкрепа на деца, свидетели и 

жертви на насилие на територията на цялата страна.   
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По – добър живот, по- високи умения – заедно можем повече 

 

1 ноември 2019 г. – 30 март 2020 г. 
 

финансиран от ЗОНТА КЛУБ  
 
 
 

 

Цел на проекта: Основната цел на проекта е да подкрепи целите на социалната услуга 
Звено „Майка и бебе“ в предотвратяването на изоставянето и настаняването в 
институция на бебета и малки деца, както и да се предотвратяват ситуации, 
застрашаващи сигурността, здравето и развитието им.  

Подцели на проекта: 

• Осигуряване на закрила на детето без да се налага отделяне от майката и 
настаняване в специализирана институция; 

• Осигуряване на ежедневно взаимодействие между майката и детето, което е от 
ключово значение за изграждане на привързаност; 

• Оказване на специализирана помощ и подкрепа на майката, която й дава 
възможност да се приспособи и да изгради привързаност към детето си;  

• Предотвратяване на социалната изолация на двойката майка – дете и подготовка 
за успешно социално интегриране; 

• Извършване на задълбочена оценка на родителския капацитет на майката, което 
подпомага органите за закрила при вземането на дългосрочни решения за 
бъдещето на детето; 

• Подобряване битовите условия, в които временно живеят  жените и техните  
деца, жертви на насилие; на трафик; малолетни или непълнолетни майки и 
бременни, от ромски или други етноси;  бежанки; самотни майки или бременни 
без подкрепа от близки и роднини; 

• Възпитаване в майките на умения за боравене със съвременна техника /като се 
има предвид ниската възраст на някои от майките, начинът им на живот, 
бедността и продължителната им безпризорност до приема им в ЗМБ/; 

• Да се постигне по-висока сигурност, битов и емоционален комфорт, който 
майките да се стремят да създадат и в своя дом след като бъдат подготвени за 
живот извън ЗМБ; 

• Да се повишава родителския капацитет,  уменията на майките чрез водене на 
обучения/ занимания по готварство; 
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• Да се повишава родителския капацитет, здравната култура и умения на жените в 
грижата им за децата, чрез срещи и беседи с психолози, лекари и специалисти по 
здравни грижи;  

• Да се постигнат у майките и бременните умения и качества за планиране; за 
семейно бюджетиране и рационалност чрез интензивно консултиране от 
социалните работници и чрез по-добрия начин на живот в ЗМБ;  

• Да се организира и развие „социална работилница” на майките от ЗМБ, чрез 
която ще усвоят допълнителни умения, приложими и полезни в живота им извън 
ЗМБ; 

 

Очаквани резултати от проекта:  

1. Подобрения в материална база на Звено „Майка и Бебе“ ; 

2. Степен на повишена здравна култура, на психо-емоционалния статус на жените 
и техните деца; 

3. Степен на повишен родителски капацитет и умения за готварство и 
организираност. 

4. Налична елементарна финансова грамотност за семейно бюджетиране; 

5. Добити нови умения у майките и бременните жени, полезни им извън ЗМБ;  

6. Утвърдени произведения от социалната работилница, появили се в общността и 
привлекли дарители срещу получаване на даден артикул  /Например лакирана 
дървена лъжичка, детелина и др. с пирографски надпис „България”; копринена 
кърпичка с бродерия „България”; лакирано дървено човече, изрисувано в носия;  
картички, мартеници, гривни с фигури от мъниста; цветно великденско яйце и др. 
Всеки от артикулите ще носи надпис на гърба „Фондация „Асоциация Анимус”, 
Звено „Майка и бебе“, а при опаковката, или при възможност върху артикула се 
слагат надписи, подходящи за кампания, например: „И аз съм против насилието”; 
„Подай ръка на жертвите на трафик с минимално дарение от ...”; „Велик Ден, 
Велики Сърца Подкрепят самотните Майки” „Не съм безразличен” и т.н.;    

7. Частична финансова независимост у майките, предвиждайки процент от 
даренията, събрани от техните произведения да бъдат за тях самите; 

8. Одобрение от общността; популяризиране на каузи; повишен имидж на 
услугата. 
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IV. 
 

Учебен център 
 

1 януари 2019 г. – 31 декември 2019 г. 
 

През изминалата 2019 година дейността на Учебния център бе най-интензивно 
насочена към повишаване 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.  

 През 2019 г. продължи и практиката за провеждане на обучения, разпределени 
на модули и изградени на база на теоретичната рамка и интерактивни методи на 
работа, които дават на участниците практически умения за директна работа с хора, 
както и изследователска дейност по проектите. Бяха проведени 4 модулни обучения с 
участието на 48 професионалисти. Обученията се проведоха както в Центъра към 
Фондация ,,Асоциация Анимус“, така и в цялата страна. 

През годината се проведоха 5 обучения с учители, ученици, медицински и 
социални работници, полицаи и психолози. Обученията със специалистите се отнасяха 
до работа с жертви на домашно насилие, а с учителите в „Ключ към училище без 
страх“. 

През 2019 г. се проведоха и 2 обучения с общо 30 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 328 групови супервизии и 

клинични семинара за екипите на Фондация „Асоциация 
Анимус”, които включиха специалисти от Центъра за 
консултиране, психотерапия и психоанализа, Комплекс за 
социални услуги за деца и семейства, Кризисен център 
„Св. Петка”, Национална телефонна линия за деца 116 111 
и Гореща телефонна линия за преживели насилие. В 
рамките на тези регулярни супервизии беше обсъждан 
клиничен материал от терапевтична работа с деца, 
родители и семейства. 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 Софийски университет - Факултет по Педагогика и Факултет по 
начална и предучилищна педагогика. Общо 45 студенти прекараха своите 
преддипломни стажове и практикуми в Кризисен център „Св. Петка” и Звено „Майка и 
бебе”.  

http://www.animusassociation.org/?page_id=35
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V. 
 

Социалното предприятие „Блага Баба Блага” 

 
1 януари 2019 г. – 31 декември 2019 г. 

 
 

 

Социалното предприятие „Блага Баба Блага” на Фондация „Асоциация Анимус” 
продължи да работи и през 2019 г. Идеята е сред петте одобрени най-добри бизнес 
планове в програмата „Предприемачеството на нестопански организации” 2017, 
организирана от Български център за нестопанско право с Фондация „Америка за 
България” и Фондация „УниКредит”. 

ХРАНА, КОЯТО НОСИ НАДЕЖДА 

Има един стар български обичай, който не се среща никъде другаде по света. 
Забравено вълшебство, което свързва храната с думите и езика, за да отвори 
пространство за Промяна. Ритуалът Наричане.  

Социалното предприятие “Блага Баба” е нашето наричане за промяна в дните на 
жени, които строят живота си отново. Жени, преживели насилие или останали сами в 
края на един, обикновено, труден живот. В “Блага баба” тези жени се връщат към 
живота днес не просто през работа, а през примера от нашите баби за храната като 
мост през поколенията и жест на грижа, на любов. На принадлежност. 

В “Блага Баба” ще намерите домашни закуски и други тестени изделия, традиционни 
за българската кухня, както и здравословно обедно меню, различно всеки ден.  

Всички приходи отиват в 
единствения кризисен център 
за жени и техните деца 
пострадали от домашно 
насилие на територията на гр. 
София – “Св. Петка”, на който 

е и идеята за предприятието като пряк път от живота в центъра към живота вън. 
Идеята за приготвянето на домашна храна идва съвсем спонтанно и естествено като 
първа асоциация с желанието на екипа, веднъж излезли от центъра, тези жени да 
създадат отново свой дом. А домът ухае на детство, на прясно изпечен хляб и супа, 
къкреща на печка. Така всеки от екипа си спомня и споделя рецепта за любимото 
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ястие от детството си и от спомена за благите ястия на любимите ни баби, името идва 
само. 

Вярваме, че благите баби в “Блага Баба” са жени, които въпреки личните си трагедии, 
имат какво да дадат на света и много искаме да ги подкрепим в това пътешествие към 
корена и традициите ни. Към силата в тях да бъдат отново независими. Затова и 
“Блага Баба” не е просто магазинче за храна или кетъринг предприятие. То е път, 
промяна, надежда. 

За изминалите години освен провеждането на коктейлни кетъринг събития, 
доставянето на кетъринг обяд и обслужването на клиенти на място в нашата 
закусвалня, взехме участие в базари и събития. Тази година имахме и честта да 
получим дарение от ежегодния благотворителен коледен базар на служителите на 
„Кауфланд”, които подкрепят каузи на различни фондации. 

 

Създаването на сайт през календарната 2019 година бе един от основните приоритети 

за развитието ни. www.blagababa.com  
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VI. 
 

СТАТИСТИКА НА ФОНДАЦИЯ „АСОЦИАЦИЯ 
АНИМУС“ ЗА 2019 г. 

 
 

Общо 14 571 човека са ползвали програмите и услегите, предоставяни от 
ФАА за 2019 г. 

 

1. Център за консултиране, психотерапия и психоанализа и „Зона заКрила” 
– 1 718 клиенти 

2. Kризисен център за пострадали от насилие „Св. Петка” – 121 клиенти 
3. Комплекс за социални услуги за деца и семейства 

• Център за обществена подкрепа – 433 клиенти 
• Звено „Майка и бебе“ – 38 клиенти 

4. Национална телефонна линия за деца 116 111 – 9775 консултации 
5. Национална гореща линия за пострадали от насилие – 2486 консултации 
6. Учебен център и превенционните дейности  
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1. СТАТИСТИКА НА ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ, ПСИХОТЕРАПИЯ И 
ПСИХОАНАЛИЗА И „ЗОНА ЗАКРИЛА” 

 

ОБЩО – 1 718 клиенти 
 

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

 
 

 

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

 

 
  

 Психотерапия - 132 клиента 

 Психоанализа - 3 клиента 

Овластяване - 21 клиента 

 Педагогическа програма - 29 клиента 

Кореспондентска програма - 42 
клиента 
Телефонно консултиране - 176 клиента 

Социална работа - 102 клиента 

Кризисна интервенция и оценка на 
риска - 161 клиента 

Родител -  84 клиента 

Друг пълнолетен - 156 клиента 

Юноша - 29 клиента 

Дете - 54 клиента 

 Двойка - 14 клиента 
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Табл. 3. Разпределение на клиентите по пол 

 

 

Табл. 4. Разпределение на клиентите по тип проблем 

 

 

  

Мъже - 86 клиента 

Жени - 251 клиента 

Домашно насилие - 273 клиента 

Друг вид насилие - 1 клиент 

Друг проблем - 2 клиента 

Личностово развитие - 42 клиента 

Психическо или ментално заболяване и 
насилие - 2 клиента 

Сексуално насилие - 11 клиента 

Трафик на хора - 6 клиента 
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3. СТАТИСТИКА НА  

KРИЗИСЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОСТРАДАЛИ ОТ НАСИЛИЕ „СВ. ПЕТКА” 

ОБЩО – 121 НАСТАНЕНИ КЛИЕНТИ 
 

Табл. 5. Разпределение на клиентите по тип проблем 
 

 

 

Табл. 6. Разпределение на клиентите по предоставена услуга 

 

  

Трафик на хора - 13 клиента 

Домашно насилие - 108 клиента 

Кризисно консултиране, социално 
застъпничетсво във връзка със  
ситуация на насилие - 69 клиента 

Настанени клиенти - 52 клиента 
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Табл. 7. Разпределение на клиентите по възраст 

 

Табл. 8. Разпределение на клиентите по пол 

 

 
Табл. 9. Транзитни случаи и телефонно консултиране, свързано с трафик на хора 

 

  

Възрастни - 102 клиента  

Деца - 19 клиента 

Мъжки пол - 8 клиента 

Женски пол - 113 клиента 

Транзитни случаи - 6 клиента 

Телефонно консултиране - 7 клиента  
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 3. СТАТИСТИКА НА КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И 
СЕМЕЙСТВА 

ОБЩО – 433 КЛИЕНТИ 

 

Табл. 10. Разпределение на клиентите по тип проблем 

 
 
Табл. 11. Разпределение по вид клиенти 
 

  

Родителски капацитет - 33 клиента 

Сексуално насилие - 2 клиента 

Превенция на изоставянето - 23 
клиента 
Девиантно поведение - 97 клиента 

Физическо увреждане - 82 клиента 

Родителско отчуждение - 25 клиента 

Училищен тормоз - 17 клиента 

Домашно насилие - 43 клиента 

Друг вид насилие - 27 клиента 

Друг проблем - 19 клиента 

Личностово развитие - 31 клиента 

Осиновяване -34 клиента 

Деца и юноши - 174 клиента  

Родители - 131 клиента 

Осиновители - 33 клиента 

Кандидат –осиновители - 70 
клиента 
Близък/роднина - 25 клиента 
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Табл. 12. Разпределение на клиентите по пол 

 

 

 

Табл. 13. Разпределение на клиентите по възраст 

 

  

Мъже - 154 клиента 

Жени - 279 клиента 

Деца и юноши - 174 
клиента 

Възрастни - 259 клиента 
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4. СТАТИСТИКА НА ЗВЕНО „МАЙКА И БЕБЕ КЪМ КОМПЛЕКС ЗА 
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА 

ОБЩО – 38 КЛИЕНТИ 

 

Табл. 14. Разпределение на клиентите по вид услуга 

 
 
Табл. 15. Разпределение клиенти по тип проблем 

 

  

Оценка и повишаване на 
родителския капацитет - 18 
клиента 
Посредничество - 18 клиента 

Овластяване - 18 клиента 

Кризисна интервенция - 13 
клиента 

Социално правни дейности - 18 
клиента 

Родителски капацитет, превенция на 
изоставянето, девиантно поведение - 
18 клиента 
Детско развитие - 21 клиента 
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Табл. 16. Разпределение на клиентите по пол 

 

 

 
 
Табл. 17. Разпределение на клиентите по възраст 

 

 
  

Майки и момичета - 29 
клиента 

Момчета - 9 клиента 

Възрастни - 17 клиента 

Деца и юноши - 21 клиента 
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5. СТАТИСТИКА НА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ДЕЦА 
116 111 

ОБЩО – 9775 КОНСУЛТАЦИИ 

 

Табл. 18. Разпределение на консултациите, според проблема 

 

Табл. 19. Разпределение на обаждащите се до 18 год. по пол 

  

Насилие над деца - 851 консултации 

Взаимоотнишения с връстници - 530 
консултации 
Училищни проблеми - 362 
консултации 
Любовни връзки и интимни 
взаимоотнощения - 4 230 консултации 
Семейни проблеми - 1 479 
консултации 
Психосоциални проблеми - 444 
консултации 
Търсене на информация - 1 171 
консултации 
Здраве и сексуалност - 321 
консултации 
Проблеми на деца от специализирани 
институции - 90 консултации 
Друго - 297 консултации 

Момчета - 3 187 клиента  

Момичета - 3 949 клинета 
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Табл. 20. Разпределение на консултациите - деца до 12 год. и тийнейджъри 
 

 

 
 
Табл. 21. Разпределение на консултациите според обаждащите се 

 

 

  

Деца до 12 год. - 2 242 клиента 

Тийнейджъри - 4 894 клиента 

              

Брой проведени консултации с деца - 
7 136 

Родители - 1 295 консултации 

Други възрастни, обаждащи се във 
връзка с проблеми с дете - 1 114 
консултации 
Учители - 27 консултации 

Институции - 203 консултации 
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6. СТАТИСТИКА НА ГОРЕЩАТА ЛИНИЯ ЗА ПОСТРАДАЛИ ОТ НАСИЛИЕ 

ОБЩО – 2486 КОНСУЛТАЦИИ 
 

Табл. 22. Разпределение на клиентите по вид проблем 

 

Табл. 23. Разпределение на случаите по вид домашно насилие 
 

 

  

Домашно насилие - 1 523 клиента 

Сексуално насилие - 33 клиента 

Трафик на хора - 32 клиента 

Превенция трафик на хора - 28 
клиента 

Друг вид насилие - 125 клиента  

Друг проблем - 745 клиента 

В партньорската двойка - 1 242 
клиента 
От родители върху деца - 158 
клиента 
От деца върху родители - 155 
клиента 
Между роднини - 114 клиента 

Друг - 230 клиента 
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Табл. 24. Разпределение на консултациите според обаждащите 

 

Табл. 25. Разпределение на клиентите по пол 
 

 

  

Пострадалия - 1 872 клиента 

Роднини - 279 консулатции 

Съседи - 53 консулатции 

Приятели - 147 консултации 

Полиция - 5 консултаии 

Социална служба - 14 
консултации 
Журналист - 1 консулатция 

Друг - 115 консултации 

Жени - 2 068 клиента 

Мъже - 389 клиента 

Деца - 5 клиента  

Девойка - 5 клиента 

Юноша - 19 клиента 
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Табл. 26. Разпределение на обаждащите се според населеното място 
 

 

 
 
 
 
Табл. 27. Разпределение на клиентите по вид оказана помощ 
 

 

  

София - 999 клиента  

Провинция - 984 клиента  

Чужбина - 187 клиента  

Не се споменава в разговора - 316 
клиента 

Подкрепа - 1 962 клиента 

Партниране за вземане на решение - 
837 клиента  

Даване на информация - 2 038 
клиента 
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Табл. 28. Разпределение на клиентите по вид обаждане 
 

 

 
Табл. 29. Разпределение на обажданията според насочеността 

  

Актуално насилие - 398 клиента 

Криза - 1 330 клиента 

Насилие в миналото - 35 клиента 

Търсене на информация - 621 
клиента 
Изразяване на гражданска позиция - 
17 клиента 
Друго - 85 клиента  

Терапевтични програми на ФАА - 69 насочвания  

Кризисен център – ФАА - 70 насочвания 

Юридическо дежурство - ГТЛ - 375 насочвания 

Отдел "Закрила на детето" - 193 насочвания 

Дирекция "Социално подпомагане" - 132 
насочвания  
Тел. 112 - 447 насочвания  

Районно полицейско управление - 425 
насочвания  
Национална телефонна линия за правна помощ 
- 70 насочвания  
Медицинска помощ (Съдебна медицина 
/лекар/ психиатър) - 316 насочвания  
Прокуратура - 127 насочвания 

Районен съд - 134 насочвания  

НТЛД 116 111 - 134 насочвания 

Правителсвени организации - 6 насочвания  

НПО, КЦ, КСУДС и ЦОП в страната (извън ФАА) - 
319 насочвания  
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СТАТИСТИКА НА УЧЕБЕН ЦЕНТЪР 

Табл. 30. Разпределение по дейности  

 

Описание: 

5 обучения със 182 участника 
4 модулни обучения с 48 участника 
2 обучения за доброволци на Гореща телефонна линия за пострадали от насилие с 30 
участника 
4 изследователски доклада:  
1. „Наръчник за професионалисти, които оказват подкрепа на жени, преживели 

насилие“, 
2. „Компенсация за жертви на трафик на хора – факти, изводи и препоръки“,  
3. „Възприятие на младите хора за здравословни взаимоотношения“,  
4. Обобщен доклад за добрите практики за подкрепа на жертвите на насилие, 

законовите рамки,  възможности за обучение на професионалисти, работещи с 
жертви. 

 
Към Учебния център за 2019 г. : 

• 45 стажанти и студенти са били хоспитирани;  260 участника са били включени в 
обучения. 

• 1 052 участника (класни ръководители и деца) са били включени в Превенция на 
насилието и промоция на псих. здраве.  

• Бяха проведени и 328 клинични семинара и супервизии са проведени с екипите от 
психоаналитик, психотерапевти, психолози, социални работници, логопед, 
музикален педагог към Центъра, КЦ, КСУДС, ЗМБ, НТЛД, ГТЛ. 

 Обучения - 5 

Модулни обучения - 4 

Обучения за доброволци - 2 

Изследователски доклада - 4 


	/Проведохме и национална конференция „Мълчанието на невинните”, в която участваха 59 представители на различни институции – Фондация „Здраве и социално развитие“ (Хесед), Партньорство за учене и действие, 23 СУ „Фредерик Жолио Кюри”, гр. София, УНИЦЕФ...

