
            �ОН�АЦИЯ
"АСОЦИАЦИЯ АНИМУС"

ГО�ИШЕН 
ОТЧЕТ 
2020 



СЪДЪРЖАНИЕ 

 
 
 
 

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

II. ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2020 г. …………...……………………............................. стр. 4 

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

IV. ПРЕВЕНЦИЯ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ.  ПОВИШАВАНЕ НА 

ОСВЕДОМЕНОСТТА НА ОБЩЕСТВОТО ЗА ПРОБЛЕМИТЕ НА 

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

V. ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕ И ПРОМОЦИЯ НА ПСИХИЧНО 

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

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

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

стр. 7 

 

 

стр. 27 

 

стр. 40 

 

стр. 48 

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

VIII. СПЕШНА ПОДКРЕПА ЗА ПОСТРАДАЛИ ОТ НАСИЛИЕ ПО ВРЕМЕ 

НА ПАНДЕМИЯ………………………………………………………………………………….. 

IX. СТАТИСТИКА ЗА 2020г……………………………………………………………… 

стр. 55 

 

стр. 59 

стр. 66 

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 



ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Изминалата 2020 година бе една от най-трудните за работа година във 
Фондация „Асоциация Анимус“. Oсновната причина е пандемията COVID-19“ и 
въвеждането на извънредно положение. 

По принцип нашите основни дейности са свързани с подкрепата на хора в криза 
и в тежки житейски и емоционални ситуации и ключът към професионалния ни успех е 
бил в собствената ни стабилна организация на работа. Създалата се ситуация постави 
всички нас пред сериозното предизвикателство да се адаптираме към новата кризисна 
обстановка, изпитвайки на гърба си всички неизвестности и тревоги, свързани с 
промяната и загубата. 

Беше трудно, но успяхме. С навременната помощ на УниКредит Булбанк, 
фондация ОУК и УНИЦЕФ, надградихме добрата техническа база на всичките ни услуги 
и успяхме да минем за кратко време на гъвкав смесен онлайн/присъствен режим на 
работа. Нито една от програмите ни не затвори и за един ден. Учебният център също не 
прекъсна работа, а организира дейността си онлайн. Кризисният ни център и Звеното 
“Майка и бебе“ също не затвориха врати. Нещо повече - успяхме да предоставим на 
настанените всички условия за онлайн работа и учене и успяхме да създадем 
безопасни условия, така, че радостната равносметка е, че нито един потребител на 
нашите услуги до днес не се е разболял. 

Други предизвикателства, свързани с предмета на дейност на Фондация 
„Асоциация Анимус” са влошеното психично здраве и влошените семейни 
взаимоотношения в нашето общество в следствие на COVID-19. Ясно се очерта 
тенденция на увеличаване на търсенето на психологическите ни услуги и, за 
съжаление, все по-често се налага да въвеждаме лист на чакащите. 

Акцент през миналата година беше разгръщането на програмите ни в помощ на 
жени бежанки, жертва на насилие и потърсили закрила в България. Техните 
специфични потребности ни стимулираха да изградим мрежа от нови партньорства, 
както и да преодолеем много нови трудности. 

Това е нашата статистика за изминалата година. Зад нея стоят историите и 
съдбите на тези които ни потърсиха за помощ, защото имат доверие в нас.  

 Общо 7924 човека са ползвали програмите и услугите, предоставяни от ФАА, 
за 2020 г. 

  
• Център за консултиране, психотерапия и психоанализа и „Зона заКрила” – 1 978 

потребители 
• Kризисен център за пострадали от насилие „Св. Петка” – 30 потребители 
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• Комплекс за социални услуги за деца и семейства 
 Център за обществена подкрепа – 377 потребители  
 Звено „Майка и бебе“ – 25 потребители 

• Национална телефонна линия за деца 116 111 /м. януари – м. април/ – 3111 
консултации 

• Национална гореща линия за пострадали от насилие – 2403 консултации 
 

 Цифрите ясно показват увеличената социална, психотерапевтична и 
консултантска дейност. 

Съвместната работа с държавните институции по изменение и допълнение 
Законът за защита от домашно насилие също се видоизмени в онлайн работна група. 
За съжаление, предложените изменения, които бяха изцяло в полза на потърпевшите 
бяха отложени поради атака от страна на националистическите политически сили в 
страната и изявената нерешителност от страна на правителството.  

През изминалата година Фондация „Асоциация Анимус” изготви множество 
становища, много от които съвместно с партньори. Тези становища бяха предоставени 
на Парламента и Правителството във връзка с атаки от същите ретроградни сили към 
Закона за закрила на детето, новия Закон за социалните услуги и статута на 
неправителствените организации.    

Цената на нашите успехи платихме с повече часове труд, повече 
комуникационни недоразумения и грешки в следствие на промяната в 
комуникационните канали, повече напрежение, огорчение и безсънни нощи. 

Благодарим на всички колеги, приятели, партньори и спомоществователи. На 
Столична община, за своевременните грижи за нашето здраве и това на нашите 
потребители. 

Най-вече благодарим на прекрасния ни екип за енергията и мотивацията да 
понесат цялото напрежение от миналата година.  

 
 

 

 

             Надежда Стойчева                                                              Мария Чомарова 
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ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2020 г. 
 

ДИРЕКТНА РАБОТА  С ПОСТРАДАЛИ ОТ НАСИЛИЕ 

 

1. Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Център за обществена 
подкрепа, (1 декември 2017 г. - 30 ноември 2022 г.), социална услуга на 
Столична община, предоставена за управление с конкурс като държавно 
делегирана дейност; 

2. Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Звено „Майка и бебе”, (1 
декември 2017 г. -  30 ноември 2022 г.), социална услуга на Столична община, 
предоставена за управление с конкурс като държавно делегирана дейност; 

3. Kризисен център за пострадали от насилие "Св. Петка" (1 март 2015 г. – 1 март 
2018 г., 1 март 2018 г. – 1-ви март 2022 г.), социална услуга на Столична община, 
предоставена за управление с конкурс като държавно делегирана дейност; 

4. Детски център за застъпничество и подкрепа “Зона ЗаКрила” (1 януари 2020 г. 
– 31 декември 2020 г.), финансиран от УНИЦЕФ България;  

5. Център за подкрепа на жертви на домашно насилие в България, (1 март 2019  
г. – 28 февруари 2022 г.), финансиран от фондация “Медикор”, Лихтенщайн;   

6. Гореща телефонна линия за пострадали от домашно насилие (14 февруари 
2019 г. – 15 февруари 2020 г.; 16 февруари 2020 г. – 17 февруари 2021 г.), 
финансиран от Министерство на правосъдието; 

7. Национална детска телефонна линия 116 111 (29 октомври 2018 г. – 30 април 
2020 г.), финансиран от бюджета на Република България чрез Държавната 
агенция за закрила на детето; 

8. Помощ за директна работа с жени бежанки - самотни майки (1 януари 2020 г. – 
1 септември 2020 г.; 1 октомври 2020 г. – 31 декември 2021), финансиран от 
УНИЦЕФ България 

9. По-добър живот, по-високи умения – заедно можем повече (1 октомври 2019 
г. – 31 март 2020 г., удължен до 31.05.2020г.), финансиран от Зонта Клуб София 

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

ПРЕВЕНЦИЯ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ. ПОВИШАВАНЕ НА ОСВЕДОМЕНОСТТА НА 
ОБЩЕСТВОТО ЗА ПРОБЛЕМИТЕ НА ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ 

 

11. Институционална подкрепа от фондация „ОАК” в борбата срещу насилие над 
жени (OAK Core Grant) (1 септември 2019 г. – 31 август 2022 г.), финансиран от 
фондация „ОАК” 
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12. Активни срещу насилието над жени (1 ноември 2019 г. – 1 ноември 2022 г.), 
съфинансиран от фонд „Активни граждани” по финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство 

13. BODROZI - Реакция при случаи на домашно насилие на деца на национално 
ниво (1 октомври 2019 г. – 30 септември 2021 г.), съфинансиран от програма 
„Права, равенство и гражданство” на Европейски комисия 

14. WeToo - За психичното здраве: Овластяване на работещите на първа линия и 
преживелите сексуално насилие и насилие, основано на пола (1 ноември 2020 
г. – 31 октомври 2022 г.), съфинансиран от програма “Права, равенство и 
гражданство” на Европейска комисия 

15. FEEL - Спешна реакция срещу убийствата на жени (01 октомври 2018 г. – 30 
септември 2020 г.), съфинансиран от програма ERASMUS + на Европейски съюз 

 

ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕ И ПРОМОЦИЯ НА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ 

 

16. „Ключ към училище без страх” (1 май 2016 г. – 28 февруари 2022 г.), 
финансиран от фондация “ОАК”; 

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

18. Кампания за застъпничество (1 септември 2019 г. – 31 март 2021 г.), финансиран 
от фондация „ОАК” 

ПРЕВЕНЦИЯ НА ТРАФИК НА ХОРА И ПОДКЕПА ЗА БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ 

19. TOLERANT - Международна мрежа за заетост и интеграция на жени, жертви на 
трафик (2 януари 2019 г. – 31 март 2021 г.), съфинансиран от програма 
„Убежище, миграция и интеграция” на Европейска комисия 

20. WIN – Интеграция на жени, жертви на трафик (14 октомври 2019 г. – 14 
октомври 2021 г.), съфинансиран от програма „Убежище, миграция и 
интеграция” на Европейска комисия 

21. ACTIVATE - Подобряване на идентификацията на жертви, превенцията на 
трафика на хора и механизмите за подкрепа (1 октомври 2020 г. – 30 
септември 2022 г.), съфинансиран от програма „Убежище, миграция и 
интеграция” на Европейска комисия 

 

УЧЕБЕН ЦЕНТЪР 

5 
 



22. Действие срещу насилието, основано на пола, засягащо жени и деца бежанци 
и мигранти в България (1 октомври 2020 г. – 31 декември 2021 г.), финансиран 
от УНИЦЕФ България 

 

СПЕШНА ПОДКРЕПА ЗА ПОСТРАДАЛИ ОТ НАСИЛИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ 

 

23. Спешен фонд за подкрепа на пострадали от насилие по време на пандемията 
от COVID-19, май 2020 г., предоставен от фондация „ОАК” 

24. Спешна помощ за жени, пострадали от насилие, по време на пандемията от 
COVID-19, предоставена от Фонд за жените 

25. Хуманитарна помощ за жени, пострадали от насилие, по време на пандемията 
от COVID-19, предоставена от Фонд за жените 

26. Активни срещу насилието по време на пандемия (1 декември 2020 г. – 31 
декември 2020 г.), финансиран от Световната здравна организация – клон 
България 

27. Дарение на техника за обезпечаване предоставянето на социални услуги от 
разстояние по време на извънредното положение, свързано с пандемията от  
COVID-19, предоставено от UniCredit Bulbank 
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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 

 

 

 

 

Изминалата 2020 г. постави пред Център за обществена подкрепа редица 
предизвикателства. На първо място това 
беше въведената след 13 март 2020 г. 
пандемична обстановка в страната. На 
второ място бяха регулираните от влезлия 
в сила Закон за социалните услуги 
административни промени. Те наложиха 
цялостно проучване на новите разпоредби 
и реорганизиране на работата на Центъра, 
както и промени в редица от вътрешните 
административни актове.  

През 2020 г. в Центъра за обществена подкрепа са предоставени услуги на 377 
потребители по 254 случая. 144 от потребителите на услуги са деца, а 233 - възрастни. 

Въведоха се противоепидемични мерки.  Това беше предизвикателство както за 
екипа, така и за потребителите на социалната 
услуга. За екипа новият начин на консултиране 
онлайн чрез вайбър, телефон, имейл беше 
предизвикателство, тъй като изискваше по-
дълъг период на създаване на доверителни 
връзки с клиентите. Създаваха се и чисто 
технически проблеми като прекъсване на 
връзката, невъзможност на някои клиенти да 
разполагат с технически средства и др.  

Пред екипа се очертаха и редица проблеми, предизвикани от пандемичната 
обстановка - както при децата, така и при възрастните. При децата се наблюдаваха 
проблеми, свързани с дългото стоене във виртуалното пространство - не се играят игри, 
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а се следят различни канали, където децата биват привлечени от едни идеализирани 
образи за човека и света, които стават предпоставка да се създадат у тях много 
фантазни идеализации. Не на последно място, за някои от децата се случи реалното 
преживяване на травмата от загуба на близък, роднина, приятел, причинена от COVID-
19.   

При възрастните клиенти с тежък травматичен опит се засилиха преживяванията 
им, че светът е едно несигурно и заплашително място, което се допълваше и от 
реалната загуба на някой близък от COVID-19. Случващото се костваше допълнителни 
усилия от страна на специалистите за овладяване на нови кризи при клиентите. Това 
наложи грижа за екипа чрез нови надграждащи обучения, свързани както с новите 
теми, така и със специфичния начин на консултиране. Увеличи се броя на 
супервизиите, дебрифингите и интервизиите.  

Трудно е в няколко изречения да се опишат големите предизвикателства при 
предоставяне на социалната услуга в такава специфична обстановка, да се опише  
емоционалния смисъл на психо-социалната работа, малките стъпки към доверието, 
усилията ни за промяна на човешки съдби.  

Важно е да се отбележи, че екипът ни се справи и успя да подкрепи стотици 
деца и родители не само с професионализъм, но и с човешка съпричастност към всеки 
случай. 
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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 2020 г. в услугата звено „Майка и Бебе“ (ЗМБ) е работено по случаите на 12 
майки и бременни и 13 деца. Изминалата година беше особено трудна и изпълнена с 
предизвикателства както за потребителите, така и за служителите на ЗМБ. Въпреки 
трудностите, работата в ЗМБ не е спирала. Пандемията от COVID-19 наложи 
приемането на извънредно положение, серия от заповеди, ограничителни мерки и 
страх от заплаха за живота и здравето на служители и потребители на социалната 
услуга.   

Реорганизира се вътрешния ред в ЗМБ и се въведоха серия от 
противоепидемични мерки. Бременните, майките и децата трудно издържаха 
ограниченията на контактите, което наложи ежедневно овладяване на кризите на 
потребителите от екипа на ЗМБ. За успешно справяне с наложилите се изолация и 
ограничения, специалистите от социалната услуга бяха подкрепени от супервизорите и 
директорите на фондация „Асоциация Анимус“ чрез надграждащи обучения и  
увеличен брой на супервизии, дебрифинги и интервизии. 

Държим да отбележим, че сложните обстоятелства не повлияха на качеството на 
предоставяната услуга. Потребностите на всички майки и децата им бяха максимално 
удовлетворени. Защитата им срещу пандемията от COVID-19 и други болести беше 
максимално осигурена с всички необходими предпазни средства и хигиенни 
материали. Осигурена им беше ежедневна медицинска грижа. Всички клиенти при 
нужда се възползваха от ефективно социално застъпничество за тях и за децата им.  

За успешно реинтегриране в общността майките и децата им получаваха помощ 
и подкрепа от екипа на звено „Майка и бебе“ и след напускане на социалната услуга. 
Отчитайки тежката пандемична обстановка, екипът продължи да консултира 
напусналите услугата майки, да дава насоки и да съдейства например в подготвяне на 
документи за работа, за детски заведения, за жилища, за осигуряване на базови 
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потребности /дрешки, бебешки консумативи, колички, столчета, креватчета, кошарки и 
др./.  

Екипът на звено „Майка и бебе” се справи успешно с работата в тази тежка и 
непозната обстановка, като доказателство за това е, че не допусна нито един случай на 
болен от COVID-19 сред настанените потребители от началото на пандемията до края 
на 2020 г. 
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Кризисен център за пострадали от насилие „Св. Петка” 

1 март 2015 г. – 1 март 2018 г., 1 март 2018 г. – 1 март 2022 г. 

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. 

Кризисен център „Св. Петка” работи с общо 30 настанени клиенти през 2020 г., 
като 27 от тях бяха пострадали от домашно насилие, а 3 – от трафик на хора. 18 от 
настанените лица за годината бяха възрастни, а останалите 12 – деца, като 23 от тях са 
жени и 7 са момчета. При пострадалите от трафик на хора 3 са били транзитни случаи, а 
5 са получили телефонно консултиране. 

Наблюденията ни от работата с жените, преживели домашно насилие, които 
подкрепяме в кризисния център, е, че обичайно при тях кризата е особено тежка. Те се 
чувстват объркани, безпомощни, подтиснати. Срамът и вината често им пречат да 
потърсят помощ от роднини или близкото си обкръжение. Освен това, кризата се 
задълбочава и от актуалната ситуация, свързана с COVID-19, както и от икономическото 
и социалното им положение, свързано с изолация и липса на подкрепяща среда.  

Едно голямо предизвикателство за екипа от специалисти през изтеклата година 
беше извънредното положение, свързано с COVID-19 и осигуряване на достъп до 
кризисния център и непрекъснатост на грижата за пострадалите. Особено важна в тази 
ситуация беше бързата, своевременна и професионална намеса, както и 
психологическата работа по справяне с кризата. От голямо значение за успешния изход 
и цялостното разрешаване на случаите както при жените, така и при децата и техните 
майки, пострадали от насилие, в такъв момент беше някой да се погрижи за 
пострадалите, да ги изслуша, да им повярва, да облекчи страданието и да предложи 
конкретни стъпки за справяне.  
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Трайна тенденция, която се запази и през 2020 година при направените оценки 
на риска и неговото управление при случаи на домашно насилие, беше, че се отбелязва 
нарастване на броя на жените, при които има упражнено особено тежко физическо 
насилие, до степен опасна за живота.  

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

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

1 януари 2021 г. – 31 декември 2021 г. 

С финансовата подкрепа на УНИЦЕФ България 

 

 
 

През 2020 г. програмите на Детски център за 
застъпничество и подкрепа ”Зона ЗаКрила” обхванаха 120 нови 
случая на лица и деца от целевата група на социалната услуга. От 
тях 47 бяха деца, а 58 - възрастни. Продължава тенденцията от 
последните години едни от най-тежките случаи, свързани с деца, 
пострадали от насилие, да се обръщат към екипа на „Зона 
Закрила” София. По време на първата вълна от пандемията от 
COVID-19, екипът на социалната служба осигури кризисна намеса 
чрез телефонно консултиране на 15 възрастни. 

През 2020 г. обществото беше изправено пред 
безпрецедентна заплаха за живота, здравето и общото 
психо-емоционално състояние. Масовата пандемия от 
COVID-19 и строгите мерки, наложени за осигуряване на 
физическото здраве на семействата, означаваха, че 
децата и техните родители щяха да останат у дома. 
Кризисната ситуация и социалната изолация насочиха 

вниманието ни като специалисти, за да вземем предвид рисковите фактори в 
семейните системи. Децата бяха силно засегнати от карантината и несигурността и от 
безпокойството на родителите си. Това важи особено за деца в ситуация на или риск от 
насилие. Екипът на “Зона ЗаКрила” реорганизира работата си, за да се съобрази с 
мерките за сигурност, и продължи да работи в обичайния си график, оставайки на 
разположение на клиентите, които се нуждаят от помощ и подкрепа: 

• Информирахме всички родители и деца за техните възможности за психо - 
социална и правна подкрепа: онлайн консултиране; телефонни консултации и 
др; 

• Информирахме родителите за възможните реакции на децата при стрес и някои 
от нещата, които могат да направят, за да им помогнат. Периодично 
публикувахме информация и материали на нашата страница във Facebook, 
включително видеоклипове от адвокати, отнасящи се до конкретни текущи 
случаи от практиката (например прилагане на режима на виждане при 
извънредна ситуация); 
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• Създадохме специално пространство на уебсайта на фондация „Асоциация 
Анимус”, където публикувахме преведени или създадени от нас материали за 
използване както от клиенти, така и от широката общественост, чрез което 
предоставихме точна и достъпна (на подходящ език) информация за деца - 
http://animusassociation.org/covid-19/ 

• Създадохме нови възможности за достъп до услугите на „Зона Закрила” чрез 
използване на онлайн консултиране и кореспондентска програма, чрез която 
нуждаещите се могат да разкажат своите истории в писмена форма и да получат 
подкрепа и съвет; 

• Работихме в тясно сътрудничество с партньорски организации (УНИЦЕФ, СЗО, 
партньорски НПО) за разработване и разпространение на информация и 
материали за домашна употреба. Приспособихме алгоритмите за реакция към 
аварийните и пандемичните условия. 

През май 2020 г. окончателният доклад на УНИЦЕФ България беше изготвен въз 
основа на оценката на Центровете за защита на децата „Зона Закрила“ от проф. Робин 

Хаар, главен консултант на УНИЦЕФ. Констатациите от 
оценката бяха свързани с важността на Детски център за 
застъпничество и подкрепа „Зона ЗаКрила” за децата и 
семействата, ефективността на услугата и нейното 
въздействие.  

Заключенията показват, че: 

• Интегрираният подход за предоставяне на 
качествени услуги носи най-големи ползи за децата и 
семействата; 

• „Зона ЗаКрила” допринася за подобряване достъпа до правосъдие за деца, 
преживели насилие и престъпления, включително подобряване достъпа до 
правосъдие за уязвими и маргинализирани деца; 

• „Зона ЗаКрила” допринася за подобряване на сътрудничеството и 
координацията между секторите с различни специалисти в най-добрия интерес 
на децата, пострадали насилие; 

• „Зона ЗаКрила” допринася за благоприятни промени в благосъстоянието на 
децата като възстановяване от насилие и виктимизация, както и благоприятни 
промени за родителите / полагащите грижи; 

• Ползите са безценни предвид дългосрочните ефекти за децата и семействата, за 
общностите и за обществото като цяло. 

Докладът на проф. Хаар показва необходимостта от интегрирано предоставяне 
на услуги за деца, както и свидетелства за високото качество на работа на екипа на 
„Зона ЗаКрила” София.  
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Център за подкрепа на жертви на домашно насилие в България 

1 март 2019 – 28 февруари 2022 г. 

С финансовата подкрепа на фондация „Медикор”, Лихтенщайн 

 

 

 

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

Целта на проекта е да осигури възможности за деца, юноши и жени, жертви на 
домашно насилие в България, да се възстановят от последиците на преживяното 
насилие и да придобият умения за самостоятелен живот, свободен от насилие. 
Целевите групи на проекта са жени, юноши и деца, жертви на домашно насилие, 
двойки в ситуация на домашно насилие и/или усложнена раздяла, роднини и членове 
на разширени семействата на преживелите домашно насилие, както и екипът 
професионалисти на ФАА, които осигуряват пряка подкрепа за жертвите и 
професионалната общност. 

През 2020 г. Центърът е предоставил подкрепа на 216 жертви на домашно 
насилие. 136 жени и деца са консултирани в рамките на проекта, а 30 от тях са били 
настанени в кризисен център. В програмата за овластяване са взели участие 45 жени, а 
32 семейства и близки на пострадали са получили семейно консултиране. В рамките на 
годината 31 клиенти са получили педагогическа подкрепа, докато 96 клиенти са се 
възползвали от индивидуално застъпничество, касаещо техни права, достъп до 
социални услуги и др. Проведени са 10 мултидисциплинарни срещи по случаи на 
домашно насилие.  

Предизвикателството COVID-19 не спря работата на Центъра в подкрепа на 
пострадали от насилие. В резултат от извънредната епидемиологична обстановка, 
Центърът за подкрепа започна да предлага и онлайн консултиране на пострадалите, с 
цел да се запази здравето както на потребителите, така и на служители. По време на 
обявеното извънредно положение (13 март – 13 май 2020 г.) пряката работа с жертви 
на насилие продължи усилено, но различно - главно чрез онлайн чрез скайп, вайбър, 
телефон и други методи за комуникация от разстояние.  
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По време на извънредното положение съдилищата в страната също работеха 
онлайн, като се разглеждаха случаи, които не търпят отлагане, в това число и 
производства по Закона за защита от домашно насилие. 
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Поддържане на национална телефонна линия за пострадали от домашно насилие 
 02/ 981 76 86; 0800 18 676 

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

25/30.01.2019 г., сключен с Министерство на правосъдието 

Време на изпълнение на договора: 30.01.2019 г. – 29.01.2020 г. 

По договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-
100/16.04.2020 г., сключен с Министерство на правосъдието 

Време на изпълнение на договора: 16.04.2020 г. – 15.04.2021 г. 

 

 
 

 

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

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

• консултиране и подкрепа на пострадали от 
насилие; 

• осигуряване на специализирано 
юридическо дежурство веднъж седмично; 

• насочване към служби и социални услуги в 
цялата страна, които да съдействат на 
пострадалите. 
 

Целевите групи, към които е насочен проектът, са:  

• пострадали от насилие жени, мъже и деца, както и техните близки; 
• консултанти на Националната телефонна линия за пострадали от домашно 

насилие. 

Основните дейности по проекта бяха: 

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

• Провеждане на консултации по имейл (поради въведените противоепидемични 
мерки и ограничения, пострадалите често нямаха възможност да провеждане на 
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телефонен разговор и търсеха помощ по електронна поща). 

Постигнати резултати за периода 01 януари 2020 г. – 31 декември 2020 г.:  

• Проведени бяха общо 2403 телефонни 
консултации на хора, преживели насилие;  

• Проведени бяха 133 телефонни консултации 
с юрист във връзка с правата на пострадалите 
съгласно Закона за защита от домашното насилие; 

• Проведени бяха 144 консултации по имейл с 
пострадали от насилие; 

• Обновен беше дизайнът на 
информационните материали (стикери и брошури) за популяризиране на 
телефонната линия; 

• Проведе се една кампания за набиране на нови консултанти и 5-дневно 
интензивно обучение в периода 28 септември – 2 октовмри за въвеждане в 
работата на новите членове на екипа; 

• В отчетния период са провеждани редовни супервизии в групов формат и 
екипни срещи с цел организиране на работния процес, както и годишен 
семинар за оценка на работата и планиране на дейностите за следващата 
година и един дебрифинг-семинар на тема „Психично развитие в и извън 
норма”; 

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

През 2020 г. след въвеждане на строги противоепидемични мерки срещу 
разпространението на COVID-19, на Националната гореща телефонна линия за 
пострадали от насилие се забеляза плавно покачване на броя обаждания, като най-
голям ръст беше отчетен през летните месеци, веднага след локдауна. Разхлабването 
на мерките даде възможност на пострадалите да провеждат телефонни разговори без 
това да предполага риск за тях, като в периода май-септември 2020 г. са провеждани 
между 200 и 250 разговора месечно, за разлика от останалите месеци, когато 
разговорите са средно между 170 и 190. Във връзка с обявеното извънредно 
положение в страната на 13 март 2020 г., голям брой от пострадалите, които се 
свързваха с екипа на НГТЛ, съобщаваха за трудност да се отделят физически от 
насилника поради изолацията или загубата на работа заради пандемията, вследствие 
на което инцидентите са зачестили и това е довело до ескалация на насилието. С оглед 
на ограничените възможности на пострадалите да провеждат по-продължителни 
телефонни разговори, през 2020 г. са проведени и 144 консултации по имейл, като 
търсенето на помощ чрез електронна поща в много случаи се оказа единствена 
възможност за тях. По време на отчетния период са подадени и 3 сигнала до 
прокуратура, дирекция „Социално подпомагане” и/или отдел ”Закрила на детето” за 
хора, преживели насилие. 
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В сравнение с 2019 г., когато на линията са били регистрирани общо 2486 
обаждания, през 2020 г. има лек спад в общия брой проведени разговори, но за сметка 
на това обажданията, свързани с преживяно домашно насилие, са повече – през 2019 г. 
те са били 1522, а през 2020г. – 1632. Ако сравним периода на локдаун (13.03.-
13.05.2020 г.) със същия период през 2019 г., се забелязва ръст от 17% в общия брой 
разговори и 18% в броя обаждания за преживяно домашно насилие. 

Въпреки трудностите при съвпадането на периода между двата договора, 
сключени с Министерство на правосъдието, с началото на извънредното положение на 
територията на страната, линията не преустанови своето функциониране, като се 
наложи единствено намаляване на режима на работа от 24 часа на 12 часа за срок от 
две седмици в началото на месец април 2020 г. Продължилото при описаните 
обстоятелства поддържане на услугата се дължи както на съдействието от страна на 
нейните партньори, така и на ангажираността на екипа от доброволни консултанти, 
заявили готовност да подкрепят пострадалите от насилие в новосъздалата се тежка 
ситуация. 

На 1 октомври 2020 г. линията 
навърши 23 години от създаването си. До 
момента консултантите са провели над 
40 000 разговора с пострадали, търсещи 
помощ и подкрепа. 

Националната гореща телефонна 
линия за пострадали от насилие беше 
наградена с приз за неустрашимост на годишните награди за доброволчество на 
платформата Time Heroes за 2020 г.  
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Национална детска телефонна линия 116 111  

29 октомври 2018 г. – 30 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 услуга към Държавна агенция 
за закрила на детето (ДАЗД) и бе обслужвана от екип на Фондация „Асоциация Анимус“ 
в продължение на 10 години след спечелени конкурси по Закона за обществените 
поръчки. От 30 април 2020 г. насам линията се управлява от ДАЗД.  

116 111 е хармонизиран общоевропейски номер, като линията е безплатна за 
обаждащите се, денонощна е и е 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 периода 01 януари – 30 април 2020 г. на линията са проведени общо 19 868 
разговора, като приетите входящи повиквания са 18 945. Извършени са и 923 изходящи 
обаждания към отделите „Закрила на детето“ с цел предаване на информация за деца 
в риск. За отчетния период са проведени 3 111 консултации с деца и възрастни, като 
266 от тях са били по проблема насилие над деца. Подадени са 311 сигнала до 
отделите „Закрила на детето“ в цялата страна.  

След обявяване на извънредно положение в страната 
на 13 март 2020 г. във връзка с разпространението на COVID-
19 беше отчетен ръст в общия брой обаждания, както и в 
проведените консултации и подадени сигнали. През март 
2020 г. са подадени общо 80 сигнала за деца в риск, което 
беше най-високият брой сигнали за период от един месец, 
регистриран някога на телефонната линия. Впоследствие, 
през месец април 2020 г. бяха подадени 85 сигнала. 
Увеличиха се обажданията във връзка с домашно насилие, като преди локдауна, от 01 
март 2020 г. до 13 март 2020 г., са подадени 3 сигнала по проблема, а след 
въвеждането на строги противоепидемични мерки на 13 март 2020 г. до края на 
месеца са подадени още 10 сигнала за деца, свидетели на домашно насилие. Данните 
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сочат, че изолацията е свързана с по-висок риск конфликтите в семейството да 
ескалират до домашно насилие.  

Един от честите проблеми, по които са търсени консултации на НТЛД 116 111, е 
наличието на родителски конфликти. В периода на локдаун се забеляза и увеличаване 
на обажданията, при които постъпи информация, че извънредното положение и 
пандемията се превръщат в претекст за неспазване на съдебно решение за контакти на 
дете с родителя, който не полага основни грижи за него, което предполага риск от 
отчуждение.  

В посочения период децата споделяха за трудности, свързани с онлайн 
обучението, което бе все още новост за тях, както и за промените в ежедневието и 
контактите им с връстници вследствие на социалната изолация, водещи до усещане за 
страх, тревожност, самота, скука.  

През март и април 2020 г. беше увеличен капацитета на линията чрез 
допълнителни дежурства, които консултантите поеха в най-натоварените часови 
диапазони, поради очакваното повишаване на броя на обажданията, като въпреки 
трудностите и кризисната ситуация в страната, екипът на НТЛД 116 111 осигури 
допълнителна подкрепа на децата и техните родители. 

На 30 април 2020 г., след 10-годишно управление на НТЛД 116 11 и в 
изключително трудни условия, екипът на фондация „Асоциация Анимус” предаде 
управлението на линията на Държавната агенция за закрила на детето.  
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Помощ за директна работа с жени бежанки - самотни майки  

1 януари 2020 г. – 1 септември 2020 г.; 1 октомври 2020 г. – 31 декември 2021 г. 

 С финансовата подкрепа на УНИЦЕФ България 

 

 

 

През 2020 г. фондация „Асоциация Анимус” продължи работата си по проект 
„Помощ за директна работа с жени бежанки – самотни майки”, подкрепен от УНИЦЕФ 
България. Проектът се изпълнява в кризисен център „Св. Петка” и звено „Майка и бебе” 
към Комплекса за социални услуги за деца и семейства. Основната цел на проекта е да 
се предостави настаняване и да се подкрепят майки и техните деца бежанци и 
мигранти, като им се предостави медиация и застъпничество при търсене на работа, 
интегриране в обществото и културната среда. Проектът работи за социално включване 
на тази група хора, като предоставя и правна помощ и педагогическа подкрепа на 
настанените лица.  

През 2020 г. бяха консултирани общо 25 жени. От тях бяха настанени 7 жени 
бежанки или мигрантки, като 4 от тях бяха с общо 6 деца, от които 4 - момчета. Жените 
идваха от държави като Ливан, Колумбия, Турция, Украйна, Гана, Афганистан и др. 
Сред тях имаше майка от с малолетната си дъщеря, майка с холандско гражданство и 
марокански произход и малолетните й син и дъщеря, майка от Гана с малолетния си 
син и майка от Афганистан с малолетните си двама сина.  

Разширяването на дейността на организацията чрез предоставяне на подкрепа 
на тази целева група доведе до необходимостта от разширяване партньорската ни 
мрежа. В работата по случаите на тези клиенти бяха включени различни партньорски 
организации като Каритас – София, Съвет на Жените Бежанки в България, Български 
червен кръст и др.   

Едно от основните предизвикателства при работата с бежанци и мигранти, пред 
което се изправи екипът на организацията, бяха различните култури особености и 
разнородната езикова среда сред клиентите, с които работихме. Това често 
предизвикваше затруднения както в контакта на екипа с клиентите, така и в 
междуличностните отношения между тях самите. С цел да се справи с това 
предизвикателство екипът на организацията ангажира културни медиатори и 
преводачи от различни езици, които да подпомогнат екипа във всички аспекти от 
работата с целевата група.  

 

23 
 



По-добър живот, по-високи умения – заедно можем повече  

01 януари 2019 г. – 31 март 2020 г. , удължен до 31 май 2020 г.  

С финансовата подкрепа на Зонта Клуб София 

 

 

 

 

Проектът се изпълнява в звено „Майка и бебе“ /ЗМБ/ при Комплекс за социални 
услуги за деца и семейства /КСУДС/, управляван от фондация „Асоциация Анимус“. 

Целите на проекта включват: 

• Да се подобрят битовите условия, в които временно живеят бременни, майки и 
техните деца, жертви на насилие и трафик; малолетни или непълнолетни майки и 
бременни от различен етнос; бежанки; самотни майки или бременни без подкрепа 
от близки и роднини; 

• Да се възпитат в майките, настанени в ЗМБ, умения за боравене със съвременна 
техника /като се има предвид ниската възраст на някои от майките, начинът им на 
живот, бедността и/или 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  повиши 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 социални 
работници и чрез по-добрия начин на живот в ЗМБ; 

• Да се провежда арт терапия и трудотерапия на майките, да се  организира и развие 
„социална работилница” за майките от ЗМБ, чрез която да усвоят допълнителни 
умения, приложими и полезни в живота им извън ЗМБ. 
 

Проектът постигна дълготрайни резултати и подобрения в материалната база 
на звено „Майка и Бебе“. У майките се формираха знания и умения сами да могат да 
отглеждат цветя и зеленчуци, които ще са им полезни и след напускане на услугата. 
Повиши се здравната култура, социалните умения, психо-емоционалния статус на 
жените и техните деца. При майките с по-нисък статус се постигна елементарна 
финансова грамотност за семейно бюджетиране, семейно планиране, родителски 
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умения, хигиенни навици. Чрез „социалната работилница“ се постигна временна 
частична финансова независимост у майките, но наред с това и одобрение от 
общността; популяризиране на каузи; повишен имидж на услугата.  
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Зонта казва „Не!“ 

1 ноември 2020 г. – 31 март 2021г. 

С финансовата подкрепа на Зонта Клуб София 

 

 

 

Проектът „Зонта казва „Не!“ включва 6 мини проекта, които подпомогнаха 
дейността на спешните услуги на фондацията пред 2020 г.  

1. Проект „Сияйна и здрава усмивка“, „Бели зъбки като 
гъбки“ – осигуряване на дентални прегледи и лечение 
на жените и децата, ползващи услугите на фондацията. 
Проектът е реализиран от д-р Софиен Риахи и д-р 
Димитър Ангелов; 

2. Проект „Зонта бебе“ – доставка на памперси, сухо 
мляко, пюрета и др. за бебетата и децата, настанени в 
звено „Mайка и бебе“;   

3. Проект „Зонта Нов Дом“ – доставка на мебели за 
кризисен център „Света Петка“ и КСУДС; 

4. Проект „Усмивка Не сълза“ – конкурс за детска рисунка 
за децата ползващи услугите на фондацията; 

5. Дарение на дрехи, обувки и принадлежности на 
жените и децата, настанени в звено 
„Майка и бебе“ и кризисен център „Св. 
Петка“.  

-  
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ПРЕВЕНЦИЯ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ. ПОВИШАВАНЕ НА ОСВЕДОМЕНОСТТА НА 
ОБЩЕСТВОТО ЗА ПРОБЛЕМИТЕ НА ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ 
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Институционална подкрепа от фондация „ОАК” в борбата срещу насилие над жени 
(Core Grant) 

1 септември 2019 г. – 31 август 2022 г. 

С финансовата подкрепа на фондация „ОАК” 

 

 

 

Фондация „ОАК” предоставя институционална подкрепа на фондация „Асоциация 
Анимус за цялостната и́ дейност  в борбата с насилието над жени за периода 2019 – 2022 г. 
Грантът е насочен към цялостно и устойчиво развитие на услуги за жени, пострадали от 
домашно насилие в България, както и към усилията ни, насочени към въвеждане на 
законодателни промени, които ефективно да гарантират правата и защитата на 
пострадалите от насилие. Такъв грант ФАА получава за първи път, като той е 
изключително важен за дейността на организация по тази така значима за българското 
общество тема за насилието над жени. 

В рамките на втората година от проекта, екипът на фондация „Асоциация 
Анимус” проведе редица обучения и семинари, както и дейности по кампании за 
повишаване на осведомеността и застъпнически кампании, насочени към 
трансформирането на вредни практики и разбирания около пола и насилието, 
основано на пола.  

В допълнение, екипът на ФАА все участие в редица работни групи и представи 
становища по значими законодателни инициативи, в изпълнение на целта си да 
спомогне за по-ефективна подкрепа на пострадалите от насилие чрез законодателни 
промени. Законът за социалните услуги (ЗСУ) влезе в сила на 1 юли 2020 г., но той беше 
подложен на сериозни атаки, които почти доведоха до неговото повторно отлагане. 
Фондация „Асоциация Анимус” участва активно в работната група за изготвянето на 
ЗСУ, както и за изготвянето на подзаконовата нормативна уредба и представи редица 
становища в подкрепа на ЗСУ.  

Атакуван беше и Законът за закрила на детето (ЗЗДет.), като предложените 
промени бяха насочени към превръщане на детето в обект, който може да се 
завещава, и собственост на родителите си. Направените предложения за промени в 
ЗЗДет. щяха да върнат системата за закрила на детето в България години назад. 
Фондация „Асоциация Анимус”, заедно с много други организации с опит в работата с 
деца, предприеха организирани действия да подготвят и представят становища, които 
да не позволят на предложените промени да бъдат приети. 
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Представители на ФАА участваха и в изготвянето на проекта за изменение на 
допълнение на Закона за защита от домашното насилие. Работната група приключи 
работата си през лятото на 2020 г., но до края на годината финализираният 
проектозакон не беше внесен за разглеждане. 
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Активни срещу насилието над жени 
 

1 ноември 2019 г. – 1 ноември 2022 г. 
 

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

 
 
 
 
 

 
 

 
Основната цел на проекта е да просвети и активизира гражданско общество 

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

През 2020 г. бяха изпълнени следните дейности:   

• В месеците януари и февруари се проведоха 4 фокус групи с 40 полицейски 
служители за изследване на нагласите им по темата за домашното насилие в 
четирите области по проекта. След провеждането на фокус групите се изготви 
аналитичен доклад с резултатите от изследването на нагласите с акцент – 
темите на предстоящите обучения.  

• Паралено с фокус групите в четирите области се проведоха 5 уъркшопа за 
изготвяне на мониторингова система на публични политики и практики на 
ангажираните институции по темата за домашно насилие с 91 представители на 
съд, полиция, прокуратура, социални услуги, дирекции „Социално 
подпомагане”, адвокатски колегии. В края на годината ангажираните 
институции предоставиха информация за случаите, които са постъпили при тях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://activeagainstviolence.com/ot-do-ya-za-nasilieto 
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Част от данните на полиция и районните 
съдилища в областите София град, Сливен, 

Силистра и Смолян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• В началото на годината започна и обучението на жени, преживели насилие, за 
посланици срещу домашното насилие. В обучението се включиха 5 жени, които 
се обучават от комуникационен експерт как да говорят за преживяното насилие 
пред широката общественост. Дейността по обучението на жените, пострадали 
от насилие, е подпомагана и от социален работник, които работи с жените по 
програма за овластяване, оказвайки им психологическа подкрепа.   

• Активни бяха и дейностите по застъпническата кампания. В резултат бяха 
изготвени 5 становища, свързани с различни законодателни промени; 

• Извънредната епидемиологична обстановка предизвика засилен интерес по 
темата за домашно насилие. В резултат, екипът на ФАА предостави 84 
консултации, в това число и лекции, супервизии, уебинари по темата за 
домашно насилие, по заявка на правителствени и неправителствени 
организации, и участва в 40 медийни изяви, отново посветени на домашното 
насилие. 

 

 

 

 

 

 

Подадени сигнали към областните 
дирекции на ОДМВР 

 

София 608 
Силистра 115 

Смолян 187 

Сливен 77 

 
Образувани производства по 
ЗЗДН в Районните съдилища 

 
Районен съд София 649 
Софийски градски 
съд 110 

Районен съд  
Смолян 15 

Районен съд Девин 1 
Районен съд Мадан 4 
Районен съд 
Чепеларе 1 

Районен съд Сливен 32 
Районен съд  Котел 9 
Районен съд  Нова 
Загора 12 

Районен съд  
Силистра 33 
Районен съд Дулово 5 
Районен съд  
Тутракан 4 
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“БОДРОЗИ” – реакция при случаи на домашно насилие на деца на национално ниво 

01 октомври 2019 г. – 30 септември 2021 г. 

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

 

 

 

През 2020 година продължи работата по проект БОДРОЗИ (BODROZI) – реакция 
при случаи на домашно насилие на деца на национално ниво”, съфинансиран от 
програма „Права, равенство и гражданство” на Европейски комисия. Фондация 
„Асоциация Анимус” (ФАА) партнира на Сдружение „Институт за социални дейности и 
практики” (Сдружение „ИСДП”)  в рамките 
на този проект, който има основна цел да 
подобри отговора на органите за закрила 
на детето в България при случаи на 
домашно насилие, в които са въвлечени 
деца като жертви или свидетели . 
Специфични цели на проекта са да се 
засили отчитането и ползването на гледната 
точка на въвлеченото дете във всички етапи 
на закрила и подкрепа, да се подобри 
сътрудничеството между ангажираните 
институции по всеки отделен случай, които 
работят при домашно насилие над деца, и 
да се подобри капацитета на 
професионалистите да разпознават, комуникират и адресират домашното насилие.  

Проектът „БОДРОЗИ” е подкрепен от Агенцията за социална подпомагане и 
Министерство на вътрешните работи още на ниво кандидатстване. 

През 2020 г. в партньорство на екипите на двете организации бяха изработени 
следните обучителни материали: 

1. „Обучителен материал за интегриран подход към децата, жертви или свидетели 
на домашно насилие, центриран към техните нужди и най-добър интерес”; 
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2. Програми за мултидисциплинарни и мултисекторна работа при случаи на деца 
жертва/свидетел на домашно насилие, идентифициране на случай и директна 
работа с деца и родителите им. 

Екипът по проекта от страна на 
Фондация „Асоциация Анимус“ пилотира тези 
обучителни материали и създадените 
програми в рамките на две обучения за 
експертите от мултидисциплинарните екипи за 
работа с деца, пострадали от насилие, в град 
София. В обучението се включиха и експерти на 
национално ниво от Агенцията за социално 
подпомагане и от Държавната агенция за 
закрила на детето: 

• Обучение за пилотиране на програма за идентификация, директна работа и 
мултидисциплинарен подход за работа по случаи на деца, жертви на домашно 
насилие; 

• Обучение за пилотиране на програма за интегриран и мултидисциплинарен 
подход към децата, жертви или свидетели на домашно насилие, центриран към 
техните нужди и най-добър интерес“. 

В края на 2020 г. одобрените пилотирани програми бяха приложени в рамките 
на четири  обучения за специалисти от социалните услуги в административните области 
Смолян, Сливен, Стара Загора, Пловдив и София-област. Участваха 90 представители на 
социални услуги, като обучението се проведе в електронна среда. 

В рамките на проекта на местно ниво се представя моделът на работа на 
интегрираната иновативна услуга за деца, преживели насилие, Детски център за 
застъпничество и подкрепа „Зона ЗаКрила”. Тази услуга е създадена през 2015 г. по 
инициатива и с активното участие на УНИЦЕФ България и се управляват от двете 
партниращи по проекта организации – фондация „Асоциация Анимус” и сдружение 
„Институт за социални дейности и практики”. Услугата работи в градовете София,  
Шумен и Монтана. За повишаване на капацитета на екипите от тези специализирани 
услуги за деца, преживели насилие, през 2020 г.,  бяха проведени две обучения: 

• „Психоаналитично разбиране на психичната травма”; 
• Обучение за обучители за прилагане на пилотираните програми по проекта. 

 
Работата по проекта продължава и през 2021 г. с провеждането на още 12 

обучения за мултидисциплинарни екипи по координационния механизъм и 
провеждане на международна конференция. 
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WeToo – За психичното здраве: Овластяване на работещите на първа линия и 
преживелите сексуално насилие и насилие, основано на пола 

1 ноември 2020 г. – 31 октомври 2022 г. 
 

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

 

 

 

 „WeToo” е европейски проект, който има за цел да даде възможност на 
работещите на първа линия и ключовите заинтересовани страни да се справят по-
добре със стреса от работата със случаи на сексуално насилие и насилие, основано на 
пола, както и да подкрепи преживелите сексуално насилие и насилие, основано на 
пола, при възстановяването им от травми в следните държави: Гърция, Италия, Сърбия, 
Германия и България. Проектът e съ-финансиран от програма “Права, равенство и 
гражданство” (REC) на Европейската комисия. Партньори в проекта са: OXFAM ITALIA 
INTERCULTURA,ALICE Società Cooperativa Sociale Onlus, Фондация „Асоциация Анимус”, 
NGO ATINA - Citizens Association For Combat Against Traffincking In Human Beings And All 
Forms Of Gender-Based Violence, KENTRO MERIMNAS OIKOGENEIAS KAI PAIDIOU, INTEGRA 
FILDER E.V.  

WeToo ще успее чрез ... 

• Разработване на методики за оценка и програми за превенция на стреса на 
работещите на първа линия и за идентифициране на психичното страдание на 
преживелите сексуално насилие и насилие, основано на пола; 

• Предоставяне на насоки и дейности за овластяване и психо-социално 
консултиране, за да се подпомогне възстановяването на жените, включително 
мигранти, от травми и дистрес; 

• Насърчаване на повишаването на чувствителността в работната среда, с особено 
внимание към нуждите на работещите на първа линия по отношение на 
психичното здраве. 

 

Кой може да се възползва? 

• Работещите на първа линия (правоприлагащи органи, екипи в здравни и 
социални служби, работещите в центрове за борба с насилието); 

• Жени, пострадали от сексуално насилие и насилие, основано на пола; 
• Публичните власти. 
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WeToo в действие 

• 2 методики ще бъдат създадени за оценка на управлението на стреса на 
работещите на първа линия и идентифициране на психичното страдание, 
засягащо преживелите сексуално насилие и насилие, основано на пола; 

• 120 работещи на първа линия ще имат възможността да научат повече за 
стреса, психичното здраве и травмите, свързани със сексуално насилие и 
насилие, основано на пола, по време на 5-те обучения, провеждани в Гърция, 
Италия, Сърбия, Германия и България; 

• Повече от 80 жени, преживели сексуално насилие и насилие, основано на 
пола, ще бъдат овластени да се възстановят от травма и дистрес;  

• Повече от 100 професионалисти ще бъдат поканени да участват в обмена на 
най-добри практики и да обсъдят политически препоръки с цел създаване на 
работна среда, която се фокусира върху управлението на стреса на работещите 
на първа линия и психичното здраве на жените, преживели сексуално насилие и 
насилие, основано на пола; 

• Широко разпространение на информация за структурния характер на 
насилието, основано на пола, и неговите прояви, както и за стреса и травмите, 
които професионалистите могат да изпитат. 
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FEEL - Спешна ситуация срещу убийствата на европейско ниво 

1 октомври 2018 г. - 24 септември 2020 г. 

С финансовата подкрепа на програма Erasmus + VET - KA202 - Стратегическо 
партньорство 

 

 

 

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 с цел увеличаване на 
ефективните мерки за защита на жените от риск от рецидив на насилие и 
противодействие на убийствата на жени. 

Резултати: 

Заедно с всички партньори по проекта 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. 

 

Изработен, тестван и мониториран беше модел за обучение за ключови 
специалисти специалисти, работещи в социалните служби, и полицаи. Всички 
участници отбелязват, че са имали голяма полза от осъщественото обучение, 
независимо от опита и позицията им. 78% от далите писмена обратна връзка 
потвърждават ползата в най-висока степен, 22% отбелязват полза във висока степен. От 
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проведените разговори тази тенденция се потвърждава и 100% от участниците 
потвърждават нуждата и ползата от надграждащи обучения и нови подходи в работата, 
обмен на съвременни методи от чуждестранни практики. Тези резултати показват в 
голяма степен нуждата от постоянни поддържащи и надграждащи уменията обучения 
съвместно със специалисти от различни служби, които в практиката си взаимодействат 
тясно.  

 

Допълнително на планираните дейности, създадохме видео клипове, в които 
включихме част от интервютата с полицейските служители и коментари от екипа на 
ФАА. Видео клиповете са публикувани на страницата на фондацията и са достъпни за 
свободно гледане в YouTube на следните линкове: 

Емоционалната страна на насилието 
(https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=stTL5Zq3XZg ) – интервю с инспектор 
Пенка Стоянова, полицейски инспектор I степен в сектор „Патрулно-постова дейност“ 
на отдел „Охранителна полиция“ при Главна дирекция „Национална полиция“, 
Национален координатор в МВР по въпросите на домашно насилие. 
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Цената на усилията (https://www.youtube.com/watch?v=wy4v63UvVW8) – интервю със 
Старши комисар Благородна Макева – Заместник директор на Главна дирекция 
„Национална полиция“ 

        

 

Как помага Полицията при домашно насилие 
(https://www.youtube.com/watch?v=9PjyVGtiOzA) – интервю с инспектор Пенка 
Стоянова, полицейски инспектор I степен в сектор „Патрулно-постова дейност“ на 
отдел „Охранителна полиция“ при Главна дирекция „Национална полиция“, 
Национален координатор в МВР по въпросите на домашно насилие. 

       

 

Съвместни усилия за прекратяване на домашното насилие ) 
https://www.youtube.com/watch?v=evsGuVC_9QA)  – интервю със Старши комисар 
Благородна Макева – Заместник директор на Главна дирекция „Национална полиция“. 
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Смятаме за много ценна и успешна срещата на различни професионалисти и 

техните гледни точки и подходи при работата с жертви на насилие. Тази среща се 
осъществи при заключителното събитие на проекта - конференцията „ЧУВСТВАЙ! 
Поглед към домашното насилие. Как въздействат случаите на домашно насилие върху 
професионалистите?”. Обратните връзки на участниците ни показаха колко нужно е 
споделянето на емоционалната страна на работата с насилие и какво коства на 
професионалистите досегът до толкова болка. Окуражаващо е да се чуе как различните 
професионалисти преживяват и са близо да страданието по професионален начин и 
как успяват да се справят с емоциите си и личните си преживявания, за да могат да 
помагат на жертвите. 

На конференцията бяха представени и всички резултати от проекта – Докладът 
„Поглед към домашното насилие”, Международния сравнителен доклад, видеата, 
описани по-горе, моделът за обучение и процесът на пробно прилагане на 
обучителната програма, създадена от партньорите в проекта. За екипът ни, „FEEL” беше 
още една стъпка в професионалния подход към феномена на насилието над жени, 
превенцията, работата с пострадалите и грижата към професионалистите, които са на 
първа линия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕ И ПРОМОЦИЯ НА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ 
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Ключ към училище без страх 

1 май 2016 г. – 30 април 2021 г. 

С финансовата подкрепа на фондация “ОАК” Швейцария; 

 

 
 
 

Инициативата „Ключ към училище без страх” се разви изключително динамично 
през последната предизвикателна година. Пандемията и новите условия, с които се 
съобразявахме, отвори широко темите за загубите, смъртта, ограниченията, 
приятелствата, близостта, как се търси и как се дава помощ. Учителите, които 
преподават програмите за психично здраве и емоционална интелигентност, 
преоткриха темите през призмата на актуалната реалност, изпълнена с плашещи 
новини и реални загуби и темата, която често е табу – смъртта, стана много важна за 
обсъждане. Учителите и родителите видяха тези теми от нова гледна точка и осъзнаха 
колко е важно да подготвят децата си да се справят с тях, вместо да ги защитават или 
да игнорират трудностите. Няколко учители споделиха, че уроците са им помогнали да 
се свържат с децата и да говорят откровено на болезнени теми, които обичайно 
преподават с притеснение. „Колкото и да се опитваме да предпазим децата, те 
разбират, че ние самите сме объркани и разтревожени, и уроците по Зипи ни 
помогнаха да разговаряме откровено.” 

 

Програмите  „Приятелите на Зипи”, „Приятелите на Ябълка”, „Клас от приятели” 
и „Ключ” се опират на ключовия принцип да подпомагат психичното благополучие на 
децата, като ги насърчават да създават стратегии за справяне, с които да подобрят или 
да решат дадена трудност. Изследванията сочат, че деца, които ползват разнообразни 
стратегии, по-лесно се справят с проблемите, пред които се изправят, и то през целия 
си живот. Всички програми са насочени към системното повишаване на 
квалификацията на учителите и уменията им да разпознават, разбират и адресират 
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както индивидуални трудности на отделни ученици, така и груповите проблеми в 
класа.  

Заедно с учителите вложихме усилия програмите да продължават да се 
провеждат и онлайн или комбинирано, в зависимост от ситуацията и възможностите. В 
часовете с най-малките деца възможностите бяха най-ограничени, защото е 
невъзможно да се получи емоционалното живо взаимодействие, в което децата се учат 
едни от други. При по-големите деца учителите опитваха различни начини – с 
презентации и разкази онлайн, с домашни занимания, които дават на родителите, с 
повече картинки от учебниците и т.н. Някои часове бяха отложени, други бяха 
преподавани за по-кратко време в няколко последователни часа. Всеки учител имаше 
свободата да създаде собствен план за работа съобразно учебния си план и 
спецификите на класа си. 

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 

 

 

В края на 2020 година започнахме интензивно работа 
по адаптирането на още една програма – „Паспорт”, която 
ще се развие в отделен самостоятелен проект. 

Смятаме, че влиянието на пандемията върху начина 
на мислене и отношението към психичното здраве беше в 
известна степен положително. Анализирайки както 

42 
 



предизвикателствата, така и ползите, със сигурност можем да споделим, че психичното 
здраве беше обсъждано като важна тема и много хора започнаха да се отнасят с 
уважение към него. Учителите споделиха, че по време на интензивната комуникация с 
родителите по време на онлайн обучението много често им се е налагало да обсъждат 
тревогите на родителите за психичното здраве на децата.  

В сайта bezstrah.org има подробна информация за програмите, може да се 
открият материали, статии и допълнителна информация, както и да се свалят 
безплатно наръчник за учители и дипляни за родители, които могат да бъдат полезни 
на директорите и учителите за реализирането на дейности, свързани с психичното 
здраве, емоционалната интелигентност,  тормоза и агресията в училище.  
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Да бъдеш баща 

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

С финансовата подкрепа на Фондация „ОАК” 

 

 

 

Кампанията „Да бъдеш баща“ се провежда за втори път от консорциум от осем 
организации: Институт по социални дейности и практики, Фондация „БЦДИ“, 
Асоциация Родители, Фондация „ДОИТ“, Фондация „ПИК“, Фондация „Лале“, Фондация 
„Асоциация Анимус“, Национална мрежа за децата, с подкрепата на фондация OAK. 

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

Изпълнени дейности през 2020 г. – финална година на проекта 

Онлайн кампания #МилиТатко 

През месец юни бе организирана онлайн 
кампания за представянето на книжката „Мили 
татко“. В кампанията отново се включиха известни 
татковци – актьори, които в кратки видео клипове 
прочетоха вълнуващи пасажи от книжката. „Мили 
татко“ се радва на изключителен интерес от 
страна на широката общественост, защото 
книжката е един своеобразен лабиринт в търсене 
на бащиния образ, погледнат през детските очи. 
http://animusassociation.org/man-care/ 
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Паралелно с представянето на „Мили татко“ по време на 

Пролетния базар на книгата тази година над 500 бащи получиха 
и нашия подарък - книжката „Обичам те, татко“, която заедно с 
издателство „Фют“ отпечатахме. „Обичам те, татко“ съдържа 
четири великолепно илюстрирани приказки, изпълнени с много 
любов и топлина. Книжката пренася децата в приказния свят на 
героите и ги кара да се чувстват щастливи и горди със своите 
татковци.   

 

Със старта на учебната година започна 
подготовката за провеждане на 32 
превенциони уъркшопа с децата, които 
участваха в създаването на книжката. Те се 
осъществиха през месеците март и октомври. 
Децата от училищата в гр. София, Айтос, 
Габрово и Средец получиха книжката „Мили 
татко“ и подаръка към нея „Обичам те татко“. 
Всяко дете получи грамота за участие в 
уъркшопите и покана, която да напише до своя 
баща. Децата бяха силно развълнувани и по-
лесно развиваха дискусиите, посветени на 
бащинството, сами изтъкваха различните 
видове бащини образа и имаха готови идеи за това как да оформят поканата и какво 
събитие биха желали да споделят с тях. 

 

Екипът на фондацията разработи и „Методология за 
иницииране и мониториране на детското участие в програми, 
проекти и организации, свързани с децата и семействата“, 
където е описано как практически се организират дейностите, за 
да се даде възможност на децата да изразят своята позиция. В 
създаването на Методологията в качеството си на консултанти са 
участвали деца. 
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Възприятие на младите хора за здравословни отношения 

Кампания за застъпничество 

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

С финансовата подкрепа на фондация „ОАК” 
 

 

 

 

 

Проектът за изследване на здравословните 
взаимоотношения и последващата кампания за 
застъпничество, финансирани от фондация „ОАК”, 
имаше на три фази. В периода март 2017 г. – март 
2020 г. се проведоха първа и втора фаза, където се 
организира съответно количествено (фаза 1) и 
качествено (фаза 2) изследване. В период март 2020 
г. – март 2021 г. се провежда фаза 3, а именно 
кампания за застъпничество. Проектът се изпълнява в 
партньорство с International Institute of Social Studies 
(part of Erasmus University,Rotterdam), International 
Child Development Institute (The Netherlands), Nascent 
Research and Development Organization (Uganda). 

 Група от 40 млади изследователи - момичета 
и момчета на възраст от 15 до 18 години от градовете 
София и Айтос, създаде инструментите за 
изследователската част на проекта и реализира 
изследването на възприятията на младите хора за 
здравословни взаимоотношения.  

Младите изследователи бяха овластени в младежко участие, тренирани и 
супервизирани от двама изследователи от „Тренинг и изследователско звено“ към 
Фондация „Асоциация Анимус”.  

Като резултат от кампанията за застъпничество в София и Айтос, следните 
дейности бяха организирани и реализирани: 
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• Малък изследователски проект, който имаше за цел да изследва темата за 
интимните взаимоотношения при младите хора по време на пандемията от 
COVID-19; 

• Представяне на резултатите от изследването по време на уъркшоп с млади 
хора;   

• 7 видеа като резултат от кампанията за застъпничество; 
• Различни статии, които бяха публикувани в блог, създаден от младите хора, с 

цел да популяризират дейностите, които извършваха по време на 
кампанията за застъпничество: 
https://glasnamladite.wixsite.com/thevoiceoftheyouth; 

• 2 уъркшопа, свързани с интимните взаимоотношения и превенция на 
насилието, които бяха фасилитирани от младите хора;  

• Социално кафене, което беше организирано и фасилитирано с цел да 
създаде пространство за младите хора и техните учители, за да намерят нови 
пътища за насърчаване на смислено младежко участие в рамките на 
училищна среда.  
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ПРЕВЕНЦИЯ НА ТРАФИК НА ХОРА И ПОДКЕПА ЗА БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ 
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TOLERANT - Международна мрежа за заетост и интеграция на жени, жертви на 
трафик 

02 януари 2019 г. – 30 април 2021 г. 

С финансовата подкрепа на програма „Убежище, миграция и интеграция” на 
Европейска комисия 

 
 

 

 

 

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

Целта на проекта е да подобри участието на жени, жертви на трафик с цел 
сексуална експлоатация, на пазара на труда в страните на дестинация и ЕС, като им 
предложи обучение и намали тяхната уязвимост. Специално внимание се отделя на 
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 2020 г. беше публикуван „Наръчник за интегрирано предоставяне на 
подкрепа за заетост на жени, гражданки на трети страни, които са жертви на трафик 
на хора с цел сексуална експлоатация”. Той е разработен от международния екип по 
проекта и представлява практическо ръководство за най-трудния аспект в работата с 
жени от трети страни, а именно достъпът им до заетост като условие за устойчива 
интеграция.  
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Изградена беше електронната платформа на международната мрежа от 
организации и институции в подкрепа на интеграцията на жертвите на пазара на труда. 
Анимус привлече като участници в нея основните си партньори от България – Каритас, 
Фондация „Мисия Криле”, Съвета на жените бежанки в България, кампания „А 21”. 

Благодарение на проекта Толерант бяха подкрепени 49 жени от трети страни, 
жертви на трафик на хора, на други форми на насилие, основано на пола, или във висок 
риск да станат жертви на злоупотреби.  
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WIN – Интеграция на жени, жертви на трафик 

14 октомври 2019 г. – 14 октомври 2021 г. 

С финансовата подкрепа на програма „Убежище, миграция и интеграция” на 
Европейска комисия 

 

 

  

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

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

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

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

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

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

 
Работата в подкрепа на пострадали жени беше предизвикателство заради 

пандемията от COVID-19. Въпреки това проектът подкрепи около 20 жени. Чрез 
специално разработена методика за задълбочена оценка на трудовите и социални 
умения съвместно с жените бяха изготвени индивидуални планове за интеграция. Те 
включват насочване към различни обучителни програми, придружаване в процеса на 
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търсене на работа, провеждане на занимания за ключови компетентности като 
компютърни умения, запознаване с  пазара на труда и трудовите права, развитие на 
социални умения, нужни за добра трудова реализация, психологически, социални и 
правни консултации.  Екипът на Анимус продължава да подкрепя жените да 
реализират своите индивидуални планове.  
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ACTIVATE – Подобряване на идентификацията на жертви, превенцията на трафика на 
хора и механизмите за подкрепа 

1 октомври 2020 г. – 30 септември 2022 г. 

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

 

 
 

През октомври 2020 г. фондация „Асоциация Анимус” започна работа по проект 
„ACTIVATE – Подобряване на идентификацията на жертви, превенцията на трафика на 
хора и механизмите за подкрепа”, изпълняван с финансовата подкрепа на програма 
„Убежище, миграция и интеграция” на Европейска комисия. Проектът е със срок от 24 
месеца. Водеща организация е KMOP (Гърция), а фондация „Асоциация Анимус”, 
заедно с Differenza Donna Associazione Di Donne Contro La Violenza Alle Donneonlus 
(Италия) и SOLWODI (Германия), са партньори по проекта. 

 

За да спомогне премахването на трафика на хора, проектът ACTIVATE има за цел 
да подобри идентификацията на жертвите, превенцията и механизмите за подкрепа, 
като специално внимание ще се обърне на жертвите на трафик на хора с цел сексуална 
експлоатация. 

Дейностите по проекта включват: 

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

• Разработване на обучителни наръчници за служители от регистрационно-
приемателни центрове и за адвокати; 

• Обучения за професионалисти от регистрационно-приемателните центрове и 
адвокати; 

• Подобряване на Националните насочващи механизми и подобряване на 
взаимодействието между публичните власти и ключовите участници; 

• Споделяне на добри практики и опит между партньорите по проекта; 
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• Подобряване на механизмите за подкрепа с цел справяне с мултиплицирани 
случаи на трафик на хора; 

• Повишаване на информираността относно трафика на хора. 

Очаквани резултати от проекта: 

• 120-140 експерти от регистрационно-приемателни центрове ще бъдат обучени 
за по-добра идентификация на жертви на трафик. и превенция на повторен 
трафик и експлоатация; 

• 70-140 адвокати ще бъдат обучени да защитават интересите и да представляват 
по-успешно жертвите на трафик; 

• Онлайн учебен материал, на 4 езика, който да се използва за бъдещи обучения 
и семинари от служители на регистрационно-приемателни центрове и адвокати; 

• 4 дигитални инструмента, включващи библиотеки, карти, механизми за 
насочване и насоки, доклади, наръчници и др. ; 

• 4 Национали механизма за насочване ще бъдат създадени или подобрени; 
• 4 национални кампании за повишаване на осведомеността. 
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УЧЕБЕН ЦЕНТЪР 
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Действие срещу насилието, основано на пола, засягащо жени и деца бежанци и 
мигранти в България  

1 октомври 2020 г. – 31 декември 2021 г. 

 С финансовата подкрепа на УНИЦЕФ България 

 

 

 

На 1 октомври 2020 г. фондация „Асоциация Анимус” започна работа по проект 
„Действие срещу насилието, основано на пола, засягащо жени и деца бежанци и 
мигранти в България”, изпълняван с финансовата подкрепа на УНИЦЕФ България. 

Проектът е насочен към експерти, работещи с бежанци и мигранти на първа 
линия, които ще бъдат обучени да разпознават случаи на насилие, основано на пола, 
да провеждат интервюта по начин, който взима предвид културните различия, както и 
да прилагат интегриран подход, който включва използването на всички налични 
ресурси и програми. Проектът е насочен още и към академичната общност в 
релевантни университети и специалности, чрез което се цели въвеждането на знания, 
основани на факти, по темите за пола и миграцията. 

Основната цел на проекта е да се подготви следващото поколение експерти, 
работещи с насилие, основано на пола, които да бъдат информирани и сензитизирани.  

Предвидените дейности, насочени към изграждане на капацитета на експерти, 
работещи на първа линия с мигранти, да разпознават и реагират на случаи на насилие, 
основано на пола, включват: 

• Превод и адаптация на Джобен наръчник за насилието, основано на пола; 
• Създаване на информационен пакет с обучителни материали; 
• Провеждане на обучения за експерти, работещи на първа линия с мигранти, 

по темата за интегрираното предоставяне на услуги на бежанци и мигранти 
чрез мобилизация на ресурсите в общността и взаимодействие между 
заинтересованите лица; 

• Осъществяване на връзки с академичната общност и създаване на 
възможности за интеграция на тези теми в учебните програми на висшето 
образование. 
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Дейности на учебния център към фондация „Асоциация Анимус” 

1 януари 2020 г. – 31 декември 2020 г. 

 

Изминалата 2020 г. бе изключително предизвикателство за дейността на 
учебния център. Извънредната епидемиологична обстановка не позволи всички 
обучения да се проведат присъствено, но това не попречи те да бъдат реализирани в 
дигитална среда. 

През 2020 г. се проведоха следните учебно-изследователски дейности: 

• 8 обучения, отнасящи се за работа с деца, жертви на насилие, и работа с 
непридружени деца; 

• 1 кампания за набиране на нови консултанти на Горещата телефонна 
линия за пострадали от насилие 0800 1 86 76 и 5-дневно интензивно 
обучение; 

• 1 тридневен семинар на тема: „Психоаналитичното разбиране на 
психичната травма; 

• 4 фокус групи с полицейски служители за изследване на нагласите за 
работа по темата за домашно насилие; 

• 5 уъркшопа за изготвяне на мониторингова система на публични 
политики и практики по темата за домашното насилие; 

• 1 качествено изследване на здравословните взаимоотношения  и 
кампания за застъпничество; 

• Онлайн конференцията „Поглед към домашното насилие“. 

Спазвайки всички епидемиологични изисквания, учебния център продължи 
практиката си на работа със студенти от различни университети в страната, като 
предостави клинична база за стаж на студенти по договор, сключен със Софийски 
университет - Факултет по Педагогика и Факултет по начална и предучилищна 
педагогика. 

Традиционно активна беше и дейността на учебния център, ориентирана към 
задълбочаване на знанията и уменията на екипа от терапевти и консултанти на ФАА за 
предоставяне на психотерапевтична и психо-социална помощ за клиентите на 
различните програми. 

С екипа на фондацията бяха осъществени 298 онлайн супервизии, които 
включиха специалисти от Центъра за консултиране, психотерапия и психоанализа, 
Комплекса за социални услуги за деца и семейства, Кризисен център „Св. Петка”, и 
Горещата телефонна линия за преживели насилие.  
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Продължаваме да работим ефективно и да провеждаме обучения и през 
следващата 2021г.  
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СПЕШНА ПОДКРЕПА ЗА ПОСТРАДАЛИ ОТ НАСИЛИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ 
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Спешен фонд за подкрепа на пострадали от насилие по време на пандемията от 
COVID-19 

май 2020 г. 

предоставен от фондация „ОАК” 

 

 

 

През месец май 2020 г. фондация „OAK” предостави на организацията спешен 
фонд за борба с пандемията от COVID-19. Финансирането беше използвано за 
заплащането на наем на квартира, където да бъдат изолирани лица, настанени в 
кризисен център „Св. Петка”, които са дали положителен резултат за заразяване с 
COVID-19. Целта беше запазване здравето на служители и настанени в център. В 
същото време, в случай на заразяване с COVID-19, на лицата, пострадали от насилие и 
настанени в центъра, трябваше да се осигури защитена среда, където едновременно да 
се лекуват и да бъдат защитени от насилие.  

В допълнение, предоставеният спешен фонд беше използван и за заплащане на 
ПСР тестове за COVID-19 на лица (служители и настанени), които имат грипоподобни 
симптоми, отново с цел запазване на здравето на служители и настанени. Бяха 
закупени и медицински препарати, необходими за лечение на заболели с COVID-19.  
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Спешна помощ за жени, пострадали от насилие, по време на пандемията от COVID-19 

предоставена от Български фонд за жените 

 

 

През 2020 г., социалните услуги Детски център за застъпничество и подкрепа 
Зона ЗаКрила и Кризисен център "Св. Петка" за жени и техните деца, пострадали от 
домашно насилие, управлявани от Фондация Асоциация Анимус, получиха финансова 
подкрепа от Български фонд за жените. Посредством фондa за спешни нужди на 
организациите, работещи на първа линия с жени и деца, пострадали от насилие в 
условията на COVID-19, социалните услуги предоставиха допълнителна подкрепа на 
клиенти си под формата на обезпечаване на PCR тестове, необходими за спешното 
настаняване на потребителите в Кризисния център. В допълнение, предоставените 
средства обезпечиха и правното представителство на жени, пострадали от домашно 
насилие, и техните деца по съдебни процедури по гражданския процесуален кодекс. 
По този начин, клиенти, изпаднали в неравностойно положение поради преживяно 
насилие, успяха да получат достъп до социални услуги и правосъдие, съответстващи на 
техните специфични потребности.  
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Хуманитарна помощ за жени, пострадали от насилие, по време на пандемията 
от COVID-19 

предоставена от Български фонд за жените 

 

 

През 2020 г. социалните услуги Детски център за застъпничество и подкрепа 
Зона ЗаКрила и Кризисен център "Св. Петка" за жени и техните деца, пострадали от 
домашно насилие, управлявани от Фондация Асоциация Анимус, получиха финансова 
подкрепа от Български фонд за жените посредством фондa за спешни нужди на 
организациите, работещи на първа линия с жени и деца, пострадали от насилие в 
условията на COVID-19. Масовата пандемия от COVID-19 и наложените стриктни мерки 
за осигуряване на физическото здраве на семействата означаваше децата и родителите 
им да си останат вкъщи. Кризисната ситуация и социалната изолация насочи 
вниманието ни като специалисти към отчитане на рисковите фактори в семейните 
системи. Децата бяха силно засегнати от карантината и от несигурността и 
тревожността на своите родители. Това важи в най-голяма степен за случаите на деца в 
ситуация или риск от насилие. От друга страна, условията на карантината, наравно със 
загуба на трудова заетост, невъзможността членове на семейството да се избегнат в 
проблемни ситуации или да се усамотят, както и различни форми на зависимости,  
доведоха до ескалация на насилието над жени от страна на техните партньори. 

Посредством фонда, екипите на социалните услуги успяха да осигурят 
допълнителна подкрепа на пострадалите жени и деца под формата на хуманитарна 
помощ, предоставяйки дрехи и хранителни продукти от първа необходимост и 
заплащане на такси за детска градина. По този начин бе предоставена възможност на 
жени в затруднено положение да получат достъп до дрехи от първа необходимост и да 
предоставят на себе си и своите деца подобаваща празнична вечеря. Обезпечаването 
на това предостави спокойствие на майките на децата, че то не изпада в риск от 
отпадане от образователната система и тя няма да бъде атакувана от бащата на децата 
или държавата, че е несправящ се родител. Това подпомогна терапевтичната работа с 
жените по преодоляване на последствията от преживяното насилие. 
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„Активни срещу насилие по време на пандемия“ 

1 декември 2020 г. – 31 декември 2020 г. 

С финансовата подкрепа на Световната здравна организация – офис България 

 

Проектът има две основни цели: 

• Да се подкрепят семействата в България да подобрят психичното си здраве и 
комуникацията помежду си чрез предоставяне на съвети как да се чувстват по-
добре без да нараняват другите членове на семейството; 

•  Да се подпомогнат ключови специалисти и потенциални лица, към които 
пострадалите първо се обръщат за помощ, да реагират по-ефективно при случаи 
на домашно насилие.  

В рамките на проекта екипът на ФАА организира информационна кампания, 
насочена към две целеви. Най-напред се изработи концепт за заснемане на видео клип 
„Разведри се“, включващ 8 позитивни и прагматични послания за това как да 
предотвратим негативните последици върху взаимоотношенията с най-близките си 
хора (семейство, приятели), породени от трудната и напрегната ситуация, в която се 
намираме. Съдържанието на клипа бе обсъдено с 50 респонденти, разпределени в 3 
фокус групи: специалисти в областта на помагащите професии, случайно избрани 
респонденти от различна възрастова група, блогъри и ютубари. На база на обратните 
връзки от фокус групите бяха избрани, мотивирани, подготвени и заснети 8 
доброволци – граждани, представители на различни възрастови и етнически групи, 
които да участват в клип „Разведри се“, който беше заснет и разпространен сред 
обществото.  

63 
 



Втората целева група включва специалисти от различни професии, които не 
работят пряко с пострадали от насилие, но са потенциален първи контакт за 
разпознаване, подкрепа и насочване на пострадали от насилие. Това са специалисти от 
помагащите професии – лекари, зъболекари, юристи, медицински сестри, учители, 
свещеници, полиции, здравни медиатори и други. С цел подпомагане на тяхната 
дейност за разпознаване, подкрепа и насочване на пострадали от насилие, бе 
изработен електронен Джобен наръчник срещу домашното насилие, който включва 
основни теми за домашно насилие като определение и видове домашно насилие, как 
да го разпознае, как да говорим за него, къде да насочим пострадалите, как и къде да 
сигнализираме за инциденти на домашно насилие. Наръчникът съдържа и директория 
с основни контакти на социални услуги в страната.  

Изготвихме и план за разпространение на създадените материали по проект. За 
изготвянето на плана бяха проведени редица работни срещи, за да се определи таргет 
групата на специалистите, които са потенциален първи контакт на пострадалите от 
насилие, както и възможните варианти за разпространение на клипа „Разведри се“ . 
Наръчникът ще бъде изпратен на различни правителствени и неправителствени 
организации.  

Разпространението на материали към информационната кампания по проекта 
ще започне в първите дни на 2021 година. 
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Дарение на техника за обезпечаване предоставянето на социални услуги от 
разстояние по време на извънредното положение, свързано с пандемията от  

COVID-19 

предоставено от UniCredit Bulbank 

 

Фондация „Асоциация Анимус” получи дарение от УниКредит Булбанк, което да 
използва, за да обезпечи своята дейност по време на епидемиологичната обстановка. 
Средствата бяха използвани за закупуване на техника (лаптопи, компютри), които 
спомогнаха за провеждане на онлайн консултации с клиентите. По този начин се 
обезпечи и поддържането на кореспондентската програма към Гореща телефонна 
линия за пострадали от насилие, като през 2020 г. са проведени 144 консултации по 
имейл.  

В допълнение, част от закупената техника беше предоставена на жените и 
децата, жертви на насилие, настанени в кризисния център и звено „Майка и бебе”. 
Компютърната техника спомогна да не бъде прекъснат учебния процес на децата, както 
и възможността някои жени да продължат да работят. 

С предоставените средства беше закупена и камера, с която бяха заснети 
поредица от видеоклипове с представители на институции, които работят в подкрепа 
на пострадали от насилие. Заснет беше и видеоклип с доброволците на Горещата 
телефонна линия. 
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СТАТИСТИКА НА ФОНДАЦИЯ „АСОЦИАЦИЯ АНИМУС“ ЗА 2020 г. 

 
 

Общо 7924 човека са ползвали програмите и услугите, предоставяни от ФАА за 2020 г. 

 

1. Център за консултиране, психотерапия и психоанализа и „Зона заКрила” – 1 978 
клиенти 

2. Kризисен център за пострадали от насилие „Св. Петка” – 30 клиенти 
3. Комплекс за социални услуги за деца и семейства - Център за обществена подкрепа 

– 377 клиенти 
4. Звено „Майка и бебе“ – 25 клиенти 
5. Национална телефонна линия за деца 116 111 /м. януари – м. април/ – 3111 

консултации 
6. Национална гореща линия за пострадали от насилие – 2403 консултации 
7. Учебен център и превенционните дейности  
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1. СТАТИСТИКА НА ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ, ПСИХОТЕРАПИЯ И ПСИХОАНАЛИЗА И 
„ЗОНА ЗАКРИЛА” 

 

ОБЩО – 1 978 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 - 185 клиенти

Психоанализа - 3 клиенти

Овластяване - 52 клиенти

Педагогическа програма - 24 клиенти

Кореспондетска програма - 46 клиенти

Телефонно консултиране - 209 клиенти

Социална работа - 177 клиенти

Кризисна интервенция и оценка на 
риска - 215 клиенти

Превенция на насилието и промоция на 
псих. Здраве - 1067 клиенти

Родител - 119 клиенти

Друг пълнолетен - 147 клиенти

Юноша - 36 клиенти

Дете - 80 клиенти

Двойка - 12 клиенти

Близък/роднина - 13 клиенти

Осиновител - 0
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Табл. 3. Разпределение на клиентите по пол 

 

 

 

Табл. 4. Разпределение на клиентите по тип проблем 

 

 

  

Мъже - 95 клиенти

Жени - 312 клиенти

Домашно насилие - 330 клиенти

Друг вид насилие - 1 клиент

Друг проблем - 3 клиенти

Личностово развитие - 29 клиенти

Психическо или ментално 
заболяване и насилие - 1 клиент

Сексуално насилие - 30 клиенти

Трафик на хора - 4 клиенти

Родителски капацитет - 9 клиенти
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2. СТАТИСТИКА НА 

KРИЗИСЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОСТРАДАЛИ ОТ НАСИЛИЕ „СВ. ПЕТКА” 

ОБЩО – 30 НАСТАНЕНИ КЛИЕНТИ 

 

Табл. 5. Разпределение на клиентите по тип проблем 
 

 

 

 

Табл. 7. Разпределение на клиентите по възраст 

 

Трафик на хора - 3 клиенти

Домашно насилие - 27 
клиенти

Възрастни - 18 клиенти

Деца - 12 клиенти

69 
 



Табл. 8. Разпределение на клиентите по пол 

 

 

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

 

  

Мъжки пол - 6 клиенти

Женски пол - 24 клиенти

Транзитни случаи - 3 клиенти

Телефонно консултиране  - 5 
клиенти
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 3. СТАТИСТИКА НА КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА 

ОБЩО – 377 КЛИЕНТИ 

 

Табл. 10. Разпределение на клиентите по тип проблем 

 
 
Табл. 11. Разпределение по вид клиенти 
 

  

Родителски капацитет - 63 клиенти

Сексуално насилие - 1 клиент

Превенция на изоставянето - 18 
клиенти
Девиантно поведение - 83 клиенти

Физическо увреждане - 59 клиенти

Родителско отчуждение - 25 
клиенти
Училищен тормоз - 23 клиенти

Домашно насилие - 37 клиенти

Друг вид насилие - 14 клиенти

Друг проблем - 12 клиента

Личностово развитие - 27 клиенти

Осиновяване - 15 клиенти

Деца и юноши - 144 клиенти

Родители - 147 клиенти

Осиновители - 15 клиенти

Кандидат–осиновители – 56 
клиенти

Близък/роднина - 15 
клиенти
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Табл. 12. Разпределение на клиентите по пол 

 

 

 

 

Табл. 13. Разпределение на клиентите по възраст 

 

 

Мъже - 76 клиенти

Жени - 157 клиенти

Деца и юноши - 144 клиенти

Възрастни - 233 клиенти
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4. СТАТИСТИКА НА ЗВЕНО „МАЙКА И БЕБЕ КЪМ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ 
УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА 

ОБЩО – 25 КЛИЕНТИ 

 

Табл. 14. Разпределение на клиентите по вид услуга 

 

 
 
Табл. 15. Разпределение клиенти по тип проблем 

 

Оценка и повишаване на 
родителския капацитет - 12 
клиенти
Посредничество - 12 клиенти

Овластяване - 12 клиенти

Кризисна интервенция - 11 
клиенти

Социално правни дейности - 12 
клиенти

Здравни грижи - 25 клиенти

Детско развитие - 13 
клиенти

Родителски капацитет, 
превенция на 
изоставянето, девиантно 
поведение - 12 клиенти
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Табл. 16. Разпределение на клиентите по пол 

 

 

 
 
Табл. 17. Разпределение на клиентите по възраст 

 

 
  

Майки и момичета - 16 
клиенти

Момчета - 9 клиенти

Възрастни - 12 клиенти

Деца и юноши - 13 клиенти
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5. СТАТИСТИКА НА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ДЕЦА 116 111 

ОБЩО /м. януари – м. април/ – 3111 КОНСУЛТАЦИИ 

 

Табл. 18. Разпределение на консултациите, според проблема 

 

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

  

Насилие над деца - 266 консултации

Взаимоотношения с връстници - 129 
консултации

Училищни проблеми - 82 консултации

Любовни връзки и взаимоотношения - 1283 
консултации

Семейни проблеми - 491 консултации

Психосоциални проблеми - 188 консултации

Търсене на информация - 320 консултации

Здраве и сексуалност - 209 консултации

Консултации по проблемите на деца от 
специализирани институции - 34 консултации

Друго - 109 консултации

Момче - 1182 консултации

Момиче - 1143 консултации
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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. - 586 клиенти

Тийнейджъри - 1739 клиенти

Брой проведени консултации с 
деца - 2325 консултации

Родител - 375 консултации 

Друг възрастен - 339 
консултации

Учител - 6 консултации

Институции - 66 консултации
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6. СТАТИСТИКА НА ГОРЕЩАТА ЛИНИЯ ЗА ПОСТРАДАЛИ ОТ НАСИЛИЕ 

ОБЩО – 2403 КОНСУЛТАЦИИ 

 

Табл. 22. Разпределение на клиентите по вид проблем 
 

 

Табл. 23. Разпределение на случаите по вид домашно насилие 
 

 

Домашно насилие - 1631 
клиенти

Сексуално насилие - 27 клиенти

Трафик на хора - 17 клиенти

Превенция трафик на хора - 8 
клиенти

Друг вид насилие - 119 клиенти

Друг проблем - 601 клиенти 

В партньорската двойка - 1161 
клиенти

От родители върху деца - 263 
клиенти

От деца върху родители - 177 
клиенти

Между роднини - 169 клиенти

Друг - 234 клиенти
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Табл. 24. Разпределение на консултациите според обаждащите 
 

 

Табл. 25. Разпределение на клиентите по пол 
 
 

 

  

Пострадалия - 1732 клиенти

Роднини - 311 консултации

Съседи - 68 консултации

Приятели - 165 консултации

Полиция - 7 консултации

Социална служба - 19 
консултации

Друг - 101 консултации

Жени - 1939 клиенти

Мъже - 425 клиенти

Деца - 4 клиенти

Девойка - 8 клиенти

Юноша - 27 клиенти
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Табл. 26. Разпределение на обаждащите се според населеното място 
 

 

 
 
Табл. 27. Разпределение на клиентите по вид оказана помощ 

 

 

 

София - 970 клиенти

Провинция - 1027 клиенти

Чужбина - 117 клиенти

Не се споменава в разговора 
- 289 клиенти

Подкрепа - 1993 клиенти

Партниране за вземане на 
решение - 1017 клиенти

Даване на информация - 2012 
клиенти
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Табл. 28. Разпределение на клиентите по вид обаждане 

 
Табл. 29. Разпределение на обажданията според насочеността 

 

 

Актуално насилие - 552 клиенти

Криза - 1103 клиенти

Насилие в миналото - 35 клиенти

Търсене на информация - 582 
клиенти
Изразяване на гражданска 
позиция - 22 клиенти
Друго - 109 клиенти

Терапевтични програми на ФАА - 82 
насочвания

Кризисен център – ФАА - 59 насочвания

Юридическо дежурство - ГТЛ - 361 
насочвания

Отдел "Закрила на детето" - 232 
насочвания

Дирекция "Социално подпомагане" -
129 насочвания

Тел.112 - 385 насочвания

Районно полицейско управление - 435 
насочвания

Национална телефонна линия за правна 
помощ - 105 насочвания

Медицинска помощ (Съдебна медицина 
/лекар/ психиатър) - 304 насочвания

Прокуратура - 143 насочвания

Районен съд - 480 насочвания

НТЛД 116 111 - 127 насочвания

Правителствени организации - 11 
насочвания

НПО, КЦ, КСУДС и ЦОП в страната (извън 
ФАА) - 315 насочвания
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СТАТИСТИКА НА УЧЕБЕН ЦЕНТЪР 

Табл. 30. Разпределение по дейности  

 

Дейности на учебния център: 

8 обучения с 163 участника, отнасящи се за работа с деца, жертви на насилие, и работа 
с непридружени деца; 

1 кампания за набиране на нови консултанти на Горещата телефонна линия за 
пострадали от насилие 0800 1 86 76 и 5-дневно интензивно обучение – 18 участника; 

1 тридневен семинар на тема: „Психоаналитичното разбиране на психичната травма с 
22 участника; 

4 фокус групи с полицейски служители за изследване на нагласите за работа по темата 
за домашно насилие с 40 участника; 

5 уъркшопа за изготвяне на мониторингова система на публични политики и практики 
по темата за домашното насилие с 91 участника; 

Онлайн конференцията „Поглед към домашното насилие“ с 50 участника. 

1 качествено изследване на здравословните взаимоотношения  и кампания за 
застъпничество; 

Към Учебния център за 2020 г. : 

• Бяха проведени 298 онлайн клинични семинара и супервизии с екипите от 
психоаналитик, психотерапевти, психолози, социални работници, логопед, музикален 
педагог към Центъра, КЦ, КСУДС, ЗМБ, НТЛД, ГТЛ. 

8 обучения

1 кампания

1 тридневен семинар

4 фокус групи

5 уъркшопа

1 качествено изследване

1 онлайн конференция
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	Програми за мултидисциплинарни и мултисекторна работа при случаи на деца жертва/свидетел на домашно насилие, идентифициране на случай и директна работа с деца и родителите им.

