
 

Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България 

по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. 

  

 

 

 

 

СПРАВОЧНИК  

НА ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ,  

РАБОТЕЩИ С ЖЕРТВИ НА ДОМАШНО 

НАСИЛИЕ 

 

 

 

 

 

 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации 

в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство  

www.ngogrants.bg. 

http://www.ngogrants.bg/


 

Съдържание: 
 

Агенция за социално подпомагане ............................................................................................................ 3 

Министерство на вътрешните работи ........................................................................................................ 5 

Министерство на правосъдието ................................................................................................................. 7 

Районни и окръжни съдилища ................................................................................................................... 8 

Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ ............................................................................................ 9 

Институт по социални дейности и практики ........................................................................................... 10 

Сдружение „Гаврош” ................................................................................................................................. 11 

Сдружение  „Знание, успех, промяна” ..................................................................................................... 12 

Сдружение „Отворена врата“ ................................................................................................................... 13 

Сдружение „Самаряни“ ............................................................................................................................. 14 

Фондация „SOS – семейства в риск“ ........................................................................................................ 15 

Фондация „Асоциация Анимус” ............................................................................................................... 17 

Фондация „Български център за джендър изследвания“ ..................................................................... 19 

Фондация за грижи в общността „Дива” ................................................................................................. 21 

Фондация „Джендър алтернативи“ ......................................................................................................... 22 

Фондация „Джендър образование, изследвания и технологии“.......................................................... 23 

Фондация „Джендър проект в България“ ................................................................................................ 24 

Фондация „П.У.Л.С“ ................................................................................................................................... 25 

Фондация „Център Надя” .......................................................................................................................... 27 

 

 



 

Агенция за социално 

подпомагане 
http://asp.government.bg/ASP_Client/jsp/main.jsp 

 София 1051, ул. „Триадица” № 2 

 02/811 96 07, Горещ телефон: 09/935 05 50 

 ok@asp.government.bg 

 

Функции и правомощия 

Агенцията за социално подпомагане:  

 изпълнява държавната политика за социално подпомагане; 

 осъществява дейност по предоставяне на социални помощи и социални услуги; 

 координира и контролира дейностите по планиране и развитие на социалните услуги; 

 разработва критерии и стандарти за качество на социалните услуги, които се утвърждават с наредба 
на Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика; 

 разрешава откриване, закриване, промяна на вида и капацитета на социални услуги, когато са 
делегирани от държавата дейности; 

 регистрира лицата, извършващи социални услуги; 

 изготвя обобщени годишни отчети и анализи за дейността в областта на социалните помощи и 
социалните услуги, които представя на министъра на труда и социалната политика; 

 участва при изготвянето на проекти на нормативни актове в областта на социалните помощи и 
социалните услуги; 

 поддържа регистри на утвърдените приемни семейства чрез регионалните дирекции за социално 
подпомагане. 

Правна уредба 

 Закон за социално подпомагане  

 Закон за защита от домашното насилие 

 

Основни функции, свързани с уязвими групи 

Агенцията за социално подпомагане подпомага 

разпознаването на пострадалите от домашно 

насилие и насочва към социални услуги в 

общността за помощ и подкрепа. Структурите на 

Агенцията имат преки ангажименти за 

проследяване на изпълнението на част от 

заповедите за защита, свързани с непълнолетни, 

поставени под запрещение и лица с увреждания – 

създава и поддържа информация за лицата, на 

които са наложени тези мерки и извършва 

периодични проверки за изпълнението им и на 

 
Териториални подразделения 

Регионални дирекции за социално подпомагане в 

областните административни центрове и дирекции 

„Социално подпомагане”.  

 

Звена, които се занимават с уязвими групи 

Регионални дирекции за социално подпомагане в 

областните административни центрове и дирекции 

„Социално подпомагане”. 

 

http://asp.government.bg/ASP_Client/jsp/main.jsp
mailto:ok@asp.government.bg
http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134405633
http://lex.bg/laws/ldoc/2135501151


всеки сигнал за неизпълнение.  

Директорът на дирекция „Социално подпомагане“ 

подава молба до районния съд за налагане на 

мярка за защита, когато пострадалото лице е 

непълнолетно, поставено е под запрещение или е 

с увреждания.  

Дирекциите „Социално подпомагане“ могат да 

издават протоколи, доклади и други актове, които 

могат да служат като доказателствени средства в 

производството за издаване на заповед за защита. 

Агенцията за социално подпомагане води регистър 

на лицата, извършващи социални услуги, сред 

които такива, насочени към жертви на домашно 

насилие.   

Партньорство и сътрудничество 

 Районни и окръжни съдилища, Държавна 
агенция за закрила на детето. 

 

Лица за контакт 

Пресцентър 

 02/811 96 07 

 

 



 

Министерство на 

вътрешните работи  
www.mvr.bg  

 София 1000, ул. „6 септември” № 29 

 02 / 982 50 00 

 +35929823775 

 press@mvr.bg 

 

Функции и правомощия 

Основните дейности на МВР са:  

 събиране, анализ и оценка на информация, прогнозиране и разработване на стратегически насоки, 
свързани с националната сигурност; 

 предотвратяване на насилствена промяна на конституционно установения ред в Република 
България; 

 противодействие на престъпността чрез разкриване и разследване на престъпления по 
предвидения със закон ред; 

 превантивна дейност; 

 опазване на обществения ред; 

 осъществяване на граничен контрол и охрана на държавната граница чрез гранични проверки и 

наблюдение; 

 охрана на стратегически и особено важни обекти, определени с акт на Министерския съвет; 

 предотвратяване на терористични действия; 

 съдействие за бързото и своевременно издаване на документи за самоличност на български 
граждани, станали жертва на трафика на хора. 

Правна уредба 

 Закон за МВР 

 Закон за защита от домашното насилие 

 

Основни функции, свързани с уязвими групи 

По отношение на гражданите, пострадали от 

домашно насилие, органите на МВР: 

 приемат и работят по сигнали и жалби за 
извършено домашно насилие; в случаи на 
домашно насилие копие от протокола за 
предупреждение се предоставя на 
пострадалото лице при поискване;  

 приемат молби за предприемане на мерки 
съгласно Закона за Министерството на 
вътрешните работи, когато има данни за 

 
Териториални подразделения 

Областни дирекции на МВР 

 

Звена, които се занимават с уязвими групи 

Дирекция „Превенция“ в Главна дирекция 

„Охранителна полиция“ 

 

Партньорство и сътрудничество 

http://www.mvr.bg/
mailto:migration@mvr.bg
http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2136243824
http://lex.bg/laws/ldoc/2135501151


опасност за живота и здравето на пострадалото 
лице; 

 в рамките на производството по издаване 
на заповед за защита издават преписи от 
евентуални писмени доказателства, с които 
разполагат, за извършено домашно насилие; 

 при някои от мерките за защита на 
районното управление по настоящия адрес на 
извършителя и на пострадалото лице се връчва 
препис от решението и заповедта за защита, 
полицейските органи следят за изпълнението 
на заповедта и съдействат при нужда от 
отстраняване от съвместно обитаваното 
жилище.  

 Районните управления получават служебно 
и заповедите за незабавна защита. 

 Съдилища, Прокуратури  

 

 Фондация „Асоциация Анимус”, Алианс за 
защита срещу домашното насилие и неговите 
членове. 

 

Лица за контакт 

Дирекция „Пресцентър и връзки с обществеността” 

 02/9877967  

 pk_spvo@mvr.bg, spvo@mvr.bg     

 

 

 

mailto:pk_spvo@mvr.bg
mailto:spvo@mvr.bg


 

Министерство на 

правосъдието  
https://mjs.bg/ 

 София 1040, ул. „Славянска“ № 1 

 02/923 75 55 (Централа на Министерството на 

правосъдието) 

 pr@justice.government.bg (Дирекция „Пресцентър 

на Министерството на правосъдието“) 

 

Функции и правомощия 

Министърът на правосъдието и администрацията на Министерството на правосъдието осъществяват 

взаимодействието между съдебната и изпълнителната власт.  

Правна уредба 

 Конституция на Република България 

 Закон за защита от домашното насилие 

 Закон за съдебната власт 

 

Основни функции, свързани с уязвими групи 

МП получава ежегодно със Закона за държавния 

бюджет на Република България за съответната 

година средства за финансиране на проекти на 

юридически лица с нестопанска цел, регистрирани 

по Закона за социално подпомагане и по Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел, при 

условие, че осъществяват дейности по Закона за 

защита от домашното насилие, за разработване и 

изпълнение на: 

 програми за превенция и защита от домашно 
насилие; 

 програми за предоставяне на помощ на лица, 
пострадали от домашно насилие; 

 обучение на лицата, които извършват защитата 
по закона; 

 специализирани програми, посещавани от 
извършители на домашно насилие, които 
включват социални и психологически 
консултации.  

 
Териториални подразделения 

Няма 

 

Звена, които се занимават с уязвими групи  

Дирекция „Съдебна и други специализирани 

дейности“ 

 

 Партньорство и сътрудничество 

 Районни и окръжни съдилища, Министерство 
на вътрешните работи 

 Юридически лица – доставчици на социални 
услуги, регистрирани по реда на Закона за 
социално подпомагане и на Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел 

 

Лица за контакт 

Георги Спасов, Дирекция „Съдебна и други специализирани дейности“ 

  02/9237359  

 

https://mjs.bg/
mailto:pr@justice.government.bg
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/521957377
http://lex.bg/laws/ldoc/2135501151
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135560660


 

Районни и окръжни 

съдилища  
Списък на всички съдилища в България - 

http://www.vss.justice.bg/bg/srvpages/ssyst-data/use-data-show-

all.php?sender=005  

 

 

Функции и правомощия 

Съдилищата осъществяват правораздаване, както и контрол за законност на актове и действия на 

административните органи.  

Правна уредба 

 Конституция на Република България  

 Граждански процесуален кодекс  

 Закон за защита от домашното насилие 

 Закон за съдебната власт 

 

Основни функции, свързани с уязвими групи 

Районният съд по постоянния или настоящия адрес 

на пострадалото лице е компетентен да наложи 

мярка за защита.  

По делата по ЗЗДН районният съд уважава или 

отхвърля молбата за налагане на мярка за защита 

и, ако уважи молбата, налага на извършителя и 

глоба. Когато молбата съдържа данни за пряка, 

непосредствена или последваща опасност за 

живота или здравето на пострадалото лице, 

районният съд издава заповед за незабавна 

защита в срок до 24 часа от получаването на 

молбата. 

Окръжният съд приема жалби срещу решението на 

районния съд в 7-дневен срок от връчването му.  

 
Звена, които се занимават с уязвими групи 

Граждански състави 

 

Партньорство и сътрудничество 

 Министерство на вътрешните работи, Агенция 
за социално подпомагане; 

 Юридически лица, които предлагат социални 
услуги и програми за възстановяване на 
пострадалите от домашно насилие или 
специализирани програми за извършителите 
на насилието (представят на съда списък на 
услугите и програмите). 

 

Лица за контакт 

Списък на съдиите и съдебните служители за връзки с обществеността се намира на  

 http://vss.justice.bg/bg/press/pr/sud.html   

 

http://www.vss.justice.bg/bg/srvpages/ssyst-data/use-data-show-all.php?sender=005
http://www.vss.justice.bg/bg/srvpages/ssyst-data/use-data-show-all.php?sender=005
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/521957377
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135558368
http://lex.bg/laws/ldoc/2135501151
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135560660
http://vss.justice.bg/bg/press/pr/sud.html


 

 Силистра, ул. „Н.Й.Вапцаров” № 51 

 086 821 495, 086 820 487 

 ceta@mail.bg 

Женско сдружение 

„Екатерина Каравелова“   
www.ekaravelova.net1.cc 

 

Мисия и цели 

Да стимулира гражданската активност на съвременната българка в регион Силистра; да развива 

гражданските и социални права на жените и правото на професионална кариера; да способства за 

преодоляване на последиците от преживяно насилие с цел подобряване на психичното здраве на 

българката; да разработва програми и проекти за изследване и решаване на демографски, екологични и 

социални проблеми на жените в област Силистра; да извършва експертна дейност свързана с проблемите 

на жените в област Силистра; да извършва и други дейности, съдействащи за развитието на гражданското 

общество.  

 

Структура и екип 

Сдружението се управлява от три основни органа: 

Общо събрание, Управителен съвет и Контролен 

съвет. Общото събрание заседава редовно най - 

малко един път на три месеца. Негови членове са 

всички членове на организацията. Към кризисния 

център работят психотерапевт, юрист, социален и 

здравен работник. 

 

Основни дейности на организацията, свързани с 

уязвими групи  

Към Сдружението функционират:  

 Кризисен център за  жени и деца, жертва на 
домашно насилие и трафик; 

 Център за обществена подкрепа; 

 Център за консултиране и превенция на 
домашно насилие. 

 

 

 
Основни услуги, които организацията предоставя 

В рамките на кризисния център за жени и деца се 

предоставят следните услуги: 

 Осигуряване на 24 часова защитена среда; 

 Осигуряване на временен подслон; 

 Психосоциална помощ; 

 Юридическо консултиране; 

 Социално подпомагане и посредничество. 

Избрани проекти 

 „Разширяване и надграждане дейността на 
Център за консултиране и превенция на 
домашно насилие” на територията на област 
Силистра. 

Партньорство и сътрудничество  

 Община Силистра, отдел за закрила на детето 
към Дирекция „Социално подпомагане“, 
областна дирекция на полицията, съдебна 
власт; 

 Алианс за защита от насилие, основано на 
пола. 

 

Лица за контакт 

Христина Георгиева, председател  

 086 821 495 

 ceta@mail.bg 

 

mailto:ceta@mail.bg
www.ekaravelova.net1.cc
mailto:ceta@mail.bg


 Централен офис – София 1606,  

ул. "Виктор Григорович" №1, ет.1, ап.1 

 02/ 852 47 13, 02/987 98 03 

 sapi@sapibg.org 

Институт по социални 

дейности и практики 
www.sapibg.org 

 

Мисия и цели 

Организацията работи за развитие на социалната работа като помагаща професия, насочена към социално 

включване на уязвими групи хора в обществения живот на България. 

 

Структура и екип 

Екип от социолози и социални работници.  

Основни дейности на организацията, свързани с 

уязвими групи  

Към Сдружението функционират:  

 Кризисен център за  жени и деца, жертва на 
домашно насилие и трафик; 

 Център за обществена подкрепа; 

 Център за консултиране и превенция на 
домашно насилие. 

Основни услуги, които организацията предоставя 

Социални услуги за хора в неравностойно 

положение чрез предоставяне на подкрепа и 

помощ за включване в обществения живот. 

Избрани проекти 

 „Подобряване качеството на грижа за децата в 
ДДЛРГ „Асен Златаров” 

 „Развитие на мрежа от извънкласни и 
извънучилищни дейности – апробиране на 
модел за превенция на отпадане от училище” 
(септември 2008 – декември 2009 г.) 

 Участие на деца в правни процедури 

 Резилианс без граници 

 Чуй детето, финансиран от фондация „Оук” 

 
Партньорство и сътрудничество  

 Държавна агенция „Закрила на детето", Затвор 
гр. София, Министерство на правосъдието, 
Министерство на труда и социалната политика, 
Местни комисии за борба с 
противообществените прояви на малолетни и 
непълнолетни - гр. Плевен, гр. Габрово, гр. 
Ловеч и гр. Севлиево, Община Габрово, 
Дирекция „Социално подпомагане“, Община 

Шумен; 

 Асоциация „Дете и пространство", Асоциация 
за подпомагане ресоциализацията на 
лишените от свобода, Движение за пенална 
реформа, Институт „Отворено общество", 
Национално сдружение на общините в 
България, ПРООН, Сдружение „Самаряни”, 
Сдружение SOS – Детски селища в България, 
Старт за Ефективни Граждански Алтернативи, 
Философия с деца, Фондация „За нашите 
деца", Фондация „Партньори - България", 
Фондация „Развитие на детето и семейството", 
Фондация „Стъпка по стъпка", Фондация 
„Фройдистко поле", Фондация ЕКИП, Фондация 
СЕГА (Старт за Ефективни Граждански 
Алтернативи).  

 

Лица за контакт 

Нели Людмилова Петрова-Димитрова, председател на УС 

 089 44 123 68 

 sapi@sapibg.org 

 

mailto:sapi@sapibg.org
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 Варна 9002, ул. „Войнишка” 3 

 052/300 229, 052/302 341 

 office@gavroche-bg.org 
Сдружение „Гаврош” 

www.gavroche-bg.org 

 

Мисия и цели 

Мисията на Сдружение „Гаврош" е предоставяне на комплексни социални грижи и услуги на деца и 

младежи в риск от гр. Варна и региона. 

Целите на Сдружението са: 

Социализация и интеграция в обществото на деца и младежи в риск; превенция на насилието и 

безпризорността на деца и младежи в риск; развитие на дом „Гаврош“ като модел за превенция, 

поддръжка и шанс в живота на безпризорните деца; популяризиране на резултатите от работата с деца на 

улицата с цел стимулиране изграждането на подобни структури. 

 

Структура и екип 

Екипът се състои от психолог, социален работник, 

педагози. По преценка на екипа се осигуряват 

консултации от психиатър, логопед, юрист, 

специалист семейно планиране, Бюро по труда и 

др. 

Основни дейности на организацията, свързани с 

уязвими групи  

Към Сдружението функционират:  

 Приют за деца; 

 Център за работа с деца на улицата; 

 Защитени жилища за младежи, напускащи 
институциите; 

 Център Гаврошовци; 

 Ресурсен център  

Избрани проекти 

 „По-сигурна среда за децата в риск във Варна” 
(април 2011 – март 2014 г.) 

 Изграждане на капацитет у млади ромски жени 
за предпазване от насилие и трафик (юни – 
октомври 2013 г.) 

 

 
Основни услуги, които организацията предоставя 

 Предоставяне на комплексни грижи и услуги на 
деца и младежи в риск от Варна и региона. 

 Работа в Дом „Гаврош“ – дневен и нощен 
център за деца от 5 до 16 годишна възраст, 
изпаднали на улицата с цел посрещане на 
спешните им нужди, както и превантивна 
работа с тях. 

 Програма за социализация на децата от 
улицата - периодични срещи и съвместни 
занимания с деца от масовите училища във 
Варна, деца със специални нужди; 
образователна програма и професионално 
обучение. 

 Работа с деца жертва на сексуално насилие; 
деца, употребяващи лепило или други 
вещества с цел намаляване на употребата, 
младежи и девойки над 16 години - развитие 
на умения за независим живот и подпомагане 
при осигуряване на професионална 
квалификация, жилище и работа 

 Съвместна работа с други НПО, държавна и 
местна власт, специалисти лекари, учители, 
юристи, журналисти 

Партньорство и сътрудничество  

 Български младежки червен кръст.  

 Община Варна, Държавна агенция за закрила 

на детето. 

 

Контакт 

Доц. д-р Пенка Стоянова 

 052/300 229 

 office@gavroche-bg.org 

mailto:office@gavroche-bg.org
www.gavroche-bg.org
mailto:office@gavroche-bg.org


 

 

Мисия и цели 

Мисиятa на Сдружението е да работи за ефективна превенция и оказване на пряка подкрепа на жертвите 

на насилие. 

 

Основни дейности на организацията, свързани с 

уязвими групи  

 Център в помощ на жертви на домашно 
насилие; 

 Превенция; 

 Създаване на междуинституционални 
партньорства. 

Избрани проекти  

 „Консултативен център в община Дупница и 
региона за жертви на домашно насилие” –  
декември 2009 – октомври 2010 г., финансиран 
от Global Fund for women – САЩ; 

 „Жените, насилието и овластяването – светът, в 
който живеем“, декември 2009 – октомври 
2010 г., финансиран от Германски фонд за 
жените  FILIA. 

 „Овластяване на уязвими жени чрез знания и 
информираност“ 

 „Координирани усилия за ефективно 
изпълнение на Закона за защита от домашното 
насилие в България” 

 „Живот без насилие – защитено пространство 
за деца и техните родители”. 

 „Координиран отговор на институциите и 
общността за защита от домашно насилие и 
ефективно изпълнение на Закона за защита от 
домашното насилие“. 

 „Безопасно място за децата и техните 
родители, жертви на насилие в региона на 
Дупница и Благоевград“. 

 
Основни услуги, които организацията предоставя 

 психологически консултации на жертвите на 
насилие;  

 юридически консултации на жертвите на 
насилие;  

 изслушване и подкрепа на Горещата 
телефонна линия;  

 настаняване в Кризисен център на жертвите на 
насилие;  

 представителство пред съда;  

 социално посредничество. 

 

Партньорство и сътрудничество 

 РПУ – Дупница, Прокуратура, Отдел за закрила 
на детето, местна Комисия за борба с 
противообществени прояви на малолетни и 
непълнолетни, Община Дупница; 

 Български фонд за жените – София, Асоциация 
„Анимус” – София, Асоциация „Ная” – 
Търговище, фондация „П.У.Л.С.” – Перник, 
Сдружение „Алтернатива 55” – Стара Загора, 
фондация „Максима” – Хасково, Български 
Център за джендър изследвания – София, 
фондация „Деметра” – Бургас. 

 

Лица за контакт 

Силвия Овчарченска – председател на УС 

 0895 76 33 93 

 ksc_association@abv.bg 

 

 Дупница, пл. „Свобода“ №1 

 0895 76 33 93 

 ksc_association@abv.bg 

 

Сдружение  „Знание, 

успех, промяна”  
www.kscassociation.com 

mailto:ksc_association@abv.bg
mailto:ksc_association@abv.bg
www.kscassociation.com


 Плевен, ул. Неофит Рилски № 55; ул. Георги 

Бенковски № 4  

 064/ 846 713 

 opendoor_centre@hotmail.com 

         Сдружение     

          „Отворена врата“ 
                                    www.opendoorcentre.hit.bg 

 

Мисия и цели 

Предоставяне на социална помощ на жени и деца, преживели насилие. 

 

Структура и екип 

В екипа на Центъра участват психолози, социални 

работници, юристи и педагози, работещи в полза 

на жени и деца, преживели насилие. 

 

Основни услуги, които организацията предоставя 

Центърът за социална рехабилитация и интеграция 

„Отворена врата” предоставя дългосрочно и 

краткосрочно социални услуги на жени и деца, 

преживели насилие: психологически консултации, 

фамилни консултации, социално-юридически 

консултации, посредничество с институции и 

социални системи, обучения за придобиване на 

поведенчески умения, програми за образование и 

професионално обучение и ориентиране. 

В рамките на Кризисния център за жени и деца се 

предоставят следните услуги: 

 Осигуряване на 24 часова защитена среда; 

 Осигуряване на временен подслон; 

 Психосоциална помощ; 

 Юридическо консултиране. 

Посредством Социалното предприятие Сдружение 

„Отворена врата” развива стопанска дейност – 

ателие за пране и гладене, услуги по почистване на 

домове и офиси, която подпомага мисията на 

организацията. 

 
Основни дейности на организацията, свързани с 

уязвими групи  

Към сдружението функционират Социално 

предприятие, Център за социална рехабилитация и 

интеграция и Кризисен център за жени и деца. 

 

Избрани проекти  

  „Прилагане на кризисна интервенция за 
пострадали от домашно насилие в малките 
населени места на област Плевен”, 
финансиран от МТСП, Фонд „Социална 
закрила”, 2012 г.  

 Повишаване ефективността на Закона за 
защита от домашното насилие в малки 
населени места, чрез мобилни екипи по 
прилагане на програми за лица, пострадали от 
домашно насилие и извършители на насилие, 
финансиран от Европейския социален фонд, 
2011 г.  

 

Партньорство и сътрудничество 

 РДВР – Област Плевен, Окръжна прокуратура – 
Плевен, Регионална агенция „Социално 
подпомагане“ – Плевен; 

 Фонд за превенция на престъпността – ИГА, 
Сдружение Деспа – Дряново, Фондация 
„Анимус“, Асоциация „Деметра“ – Бургас, 
Алианс за защита от домашно насилие и др. 

 

Лица за контакт 

Златка Мачева 

 064/ 846 713 

 opendoor_centre@hotmail.com 

 

mailto:opendoor_centre@hotmail.com
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 Стара Загора ул. „Патриарх Евтимий“ № 57  

      (южен вход от ул. „Братя Жекови“) 

 042/621 083 

 office@samaritans.bg 

Сдружение 

„Самаряни“  
www.samaritans.bg 

 

Мисия и цели 

Да работи за пълноценното приобщаване към обществото на деца, младежи, възрастни и семейства в 

неравнопоставено положение на територията на община Стара Загора, като подкрепя отделни хора, групи и 

общности чрез осъществяване на дейности и предоставяне на услуги, които са основани на реални 

потребности; съдействат и изграждат способност за развиване на умения за самопомощ в различни 

ситуации; подпомагат процеса на интегриране и насърчават личното развитие; повишават или 

възстановяват социални функции.  

 

Структура и екип  

Сдружението се управлява от Управителен съвет и 

Общо събрание, а дейностите му се ръководят от 

изпълнителен директор. Дейността на 

организацията е структурирана на програмен 

принцип. 

Основни дейности на организацията, свързани с 

уязвими групи  

Към Сдружението се реализират следните 

дейности: 

 Център за обществена подкрепа. 

 Кризисен център „Самарянска Къща“. 

 Приемна грижа. 

 Звено „Майка и бебе“. 

 Наблюдавано жилище. 

 Звено за ранна психосоциална интервенция. 

Основни услуги, които организацията предоставя  

Към Сдружението функционира Кризисен център 

„Самарянска Къща“. Социалните услуги в Центъра 

са насочени към задоволяване на ежедневните 

потребности на клиентите, осигурява се социално-

психологическа подкрепа за възстановяване и 

интеграция. 

 
Избрани проекти 

 „ДОБРОволно за кауза“, финансиран по 
Програма за подкрепа на НПО в България по 
финансовия механизъм на ЕИП 2009 - 2014 г. , 
2014 г. 

 Подкрепа за деца и жени, жертви на насилие, 
април 2010 – май 2010 г., финансиран от 
Община Стара Загора. 

 „Граждани срещу насилието”, декември 2009 - 
март 2010 г., финансиран от Посолство на 
кралство Нидерландия. 

 

Партньорство и сътрудничество 

 Община Стара Загора, Областна 
администрация Стара Загора, УНИЦЕФ 
България, Национална мрежа за децата, 
Регионален исторически музей Стара Загора;  

 Фондация „Подслон за човечеството”, 
Български Червен кръст, Затвор – София. 

 

 

Лица за контакт 

Димо Димов, изпълнителен директор  

 042/641 111 

 office@samaritans.bg  

 

mailto:office@samaritans.bg
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 Варна 9002, ул. „Синчец” №21 

 052/609 677, 052/613 830 

 sos@mail.bg; sos@ssi.bg 

Фондация „SOS – 

семейства в риск“  
www.sos-varna.org 

 

Мисия и цели 

Мисията на Фондация „SOS-семейства в риск” е подобряване качеството на живот и повишаване на 

гражданската чувствителност, отговорност и ангажираност към деца, семейства и групи в риск или 

потенциален риск от негативни социални явления.  

Цели: да съдейства на обществото и държавата в осигуряването на равни възможности на гражданите за 

пълноценно участие във всички сфери на обществения живот; да подкрепя процесите на борба и 

превенция на явления, нарушаващи правата на човека и/или оказващи негативно въздействие на 

физиологичното и/или психично здраве и социално функциониране на личността; да създава условия за 

обучение и прилагане на професионална консултативна дейност в съответствие с установените 

международни стандарт. 

 

Структура и екип 

Във Фондацията работят 10 социални работници, 3 

психолози, 2 юристи, 2 здравни работници и 1 

педагог. 

 

Основни услуги, които организацията предоставя 

 Програма „Възстановяване и защита”  включва: 

Телефонно кризисно консултиране; 

Психологическо консултиране; Психотерапия; 

Фамилна терапия; Групи за взаимопомощ от жени, 

преживели домашно насилие; Информационно-

разяснителни консултации по Закон за защита от 

домашното насилие (ЗЗДН); Помощ при 

изготвянето на молби по ЗЗДН; Издаване на 

удостоверение за ползвани социални услуги;  

Изготвяне на психологическо становище, във 

връзка със защита по ЗЗДН; Представителство във 

Варненския районен съд; Юридически 

консултации по ЗЗДН, Закона за закрила на детето, 

граждански и наказателни производства; 

Социално застъпничество; Насочване към 

институции, доставчици на социални услуги, 

правозащитни организации и др.; Хуманитарна 

помощ; 

 Програма „Превенция” включва: 

Превантивно-обучителна програма, съдържаща 

модули за превенция на насилие, трафик, 

дискриминация и др.; Програма за овластяване, 

 
Основни дейности на организацията, свързани с 

уязвими групи  

Към Фондацията функционират:  

 Център за социална рехабилитация и 
интеграция;  

 Кризисен център.  

Фондацията предоставя и услугата „Семейна 

медиация“. 

 

Избрани проекти  

 „Закрила и грижа за деца в риск и техните 
семейства чрез предоставяне на алтернативни 
социални услуги 2008-2009”, финансиран по 
програма „ФАР” 

 „Превенция на ХИВ сред проституиращи лица- 
2009“, финансиран по Глобален фонд за борба 
срещу СПИН, туберкулоза и малария 

 „Ту майндс“ (Two minds) 

 

Партньорство и сътрудничество 

 Национална комисия за борба с трафика на 
хора, Местна комисия за борба с трафика на 
хора- Варна, Варненски окръжен съд, 
Варненски районен съд, Регионална дирекция 
„Социално подпомагане” – Варна, Община 
Варна, Областна дирекция на МВР – Варна, 
Регионална здравна инспекция – Варна, 

mailto:sos@mail.bg
mailto:sos@ssi.bg
www.sos-varna.org


съдържаща модули за социални умения, човешки 

права и др.; Обучения за професионалисти от 

помагащите професии, полицейски служители, 

съдии и др.; Кампании сред широката 

общественост; Изследователска и издателска 

дейност. 

 

Регионален инспекторат по образование- 
Варна, Бюро по труда; 

 Алианс за защита срещу домашното насилие, 
Фондация „Вяра, надежда, любов” Варна, 
Комплекс за социални услуги за деца и 
семейства - Варна, Асоциация „Деметра” – 
Бургас. 

 

Лица за контакт 

Анна Николова 

 052/ 609 677 

 sos@mail.bg; sos@ssi.bg 

 

mailto:sos@mail.bg
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 София 1000, ул. „Екзарх Йосиф” 85 

 (на ъгъла с ул. „11 Август”) 

 02 9835205  

 animus@animusassociation.org 

Фондация  

„Асоциация Анимус”  

www.animusassociation.org  

 

Мисия и цели 

Здравословно общуване между хората и равнопоставеност между половете в българското общество; 

формиране на нагласи на толерантност към различието, уважение на страданието и неприемане на 

насилието в българското общество; наличие на достъпни психотерапевтични услуги и програми, 

предлагащи компетентна професионална помощ на нуждаещите се; разбиране и приемане на ценностите 

на психодинамичната психотерапия.  

Фондацията цели: да съдейства за интелектуалното, професионалното и духовното развитие на жените; да 

активира промяна в българското семейство и общество; да разработва проекти и програми, свързани с 

подкрепата на жената и детето; да насърчава разбирателство в обществото; да стимулира издигане статуса 

на жената; да посредничи между различни държавни институции и неправителствени организации и да 

координира техните усилия по проблемите на насилието срещу жените. 

 

Структура и екип  

 В Центъра за възстановяване, консултиране и 
психотерапия работят постоянно 9 клинични 
психолози и психотерапевти; 8 консултанта и 
социални работника, както и 5 супервизора; 
помагат още над 35 доброволки (лекари, 
социални работници и студенти по психология 
и социална работа). 

 В Кризисния център за деца и жени, 
пострадали от домашно насилие „Света Петка“ 
работят 5 клинични социални работника. 

 Екип от специално подготвени консултанти 
поемат обажданията по Националната 
телефонна линия за деца по Горещата 
телефонна линия за пострадали от насилие. 

 Към Комплекс за социални услуги за деца и 
семейства, състоящ се от Център за обществена 
подкрепа и Звено „Майка и бебе”, работят 
семейни консултанти, психолози и педагози. 

 В Учебния център работят като обучители 11 
специалисти от Центъра. Дейността на 
Асоциацията се подпомага от 5 
администратори. Бордът на директорите се 
състои от 6 утвърдени в българското общество 
професионалисти, които подкрепят дейността 
на Фондация „Асоциация Анимус“ от 
създаването й. 

Основни дейности на организацията, свързани с 

 
Избрани проекти 

 „Кризисен център за пострадали от насилие 
„Св. Петка” 01.03.2012 – 31.12.2014 г., 
финансиран от държавния бюджет на 
Република България чрез Столична община, по 
механизма на държавно-делегирани дейности 
– подпомагане на  пострадалите от домашно 
насилие да спрат насилието, да излязат от 
ситуацията на злоупотреба и да се възстановят 
от преживяното; 

 „Национална гореща телефонна линия за хора, 
преживели насилие” 03.12.2012 – 02.12.2013 г., 
финансиран от Фонд за борба с домашното 
насилие към Министерство на правосъдието - 
Осигуряване на достъп до помощ за 
пострадали от домашно насилие чрез 
Национална гореща телефонна линия /НГТЛ/; 
Осигуряване на насочване към социални 
услуги в цялата страна, които да съдействат 
при случаи на домашно насилие. 

 „Комплекс за социални услуги за деца и 
семейства” 01.12.2011 - 01.12.2014 г., 
финансиран от държавния бюджет на 
Република България чрез Столична община 

 „Травма център за деца и семейства” 1 
септември 2013 г. - 31 август 2016 г. с 
финансовата подкрепа на Конфедерация 
Швейцария чрез Швейцарско-българска 
програма за сътрудничество - Фонд за 

mailto:animus@animusassociation.org
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уязвими групи  

Към Фондацията функционират: 

 Център за възстановяване, консултиране и 
психотерапия,  

 Кризисен център за деца и жени, пострадали от 
домашно насилие „Света Петка“,  

 Комплекс за социални услуги за деца и 
семейства; 

  Учебен център, развиващ курсове и програми 
за обучение в три области – по проблемите на 
травмата, за работа с общността и 
организационно консултиране. 

Основни услуги, които организацията предоставя  

Предоставяне на комплексни социални услуги на 

лица, жертви на трафик: 

 Програма за кризисна интервенция; 

 Програма за настаняване и хуманитарна 
помощ; 

 Програма по овластяване;  

 Гореща линия за пострадали - +359 2 981 76 86 

 Национална телефонна линия за деца – 116 111 

Партньорство и сътрудничество 

 Международна Асоциация “Ла Страда”, 
Световен Алианс Срещу Трафика на Жени De 
Rode Draad, Фондация “Женски алианс за 
развитие”, Фондация “Български център за 
джендър изследвания”,Фондация “Джендър 
проект за България”, Фондация за грижи в 
общността “Дива” – Пловдив, Българска 
коалиция за равнопоставеност на половете, 
Блулинк – портал на гражданското общество в 
България, ЗАЕДНО – консултантска фирма за 
обучение и развитие на човешкия капитал 

 Министерство на труда и социалната политика, 
Агенция за социално подпомагане, Държавна 
агенция за закрила на детето, Министерство на 
правосъдието, Столична община. 

реформи, проектът е насочен към 
предлагането на социални услуги в рамките на 
социалната система чрез въвеждане на 
иновативен елемент - специализиран Травма 
център, който допълва услугите, предоставяни 
от системата за закрила на детето. 

 „Овластяваща грижа – Овластяване на 
момичета, настанени в Домове за деца в 
борбата с насилието срещу жени“, 1 януари 
2013г. - 31 декември 2014 г., финансиран от 
Програма DAPHNE III на Европейския съюз, 
проектът цели увеличаване на познанията по 
отношение на характеристиките и 
разпространението на насилието и 
злоупотребата с момичета на възраст 14-18 
години, израстващи в институции и под 
юридическата отговорност на държавните 
органи в ЕС; 

 „Изработване на Национален координационен 
механизъм и стандарти за идентификация, 
защита и подкрепа на жени, жертви на 
домашно насилие" 01.01.2011 – 31.12.2013 г.; с 
продължение 31.12.2013 – 30.04.2014 г., 
финансиран от Фондация „Оук” – проектът 
цели осигуряване достъп до адекватна защита 
и качествени услуги на жени и техните деца, 
жертви на домашно насилие в България 

 „Комплексна програма от грижи за пострадали 
от насилие в България”, юни 2013 - май 2015 г., 
финансиран от Фондация „Медикор“, 
Лихтенщайн, Проектът цели предоставяне на 
възможности за живот без насилие за 
деца,юноши и жени жертви на домашно, 
сексуално насилие или трафик на хора в 
България. 

 „Психологическа и социална подкрепа за жени 
и деца, жертви на домашно насилие в 
кризисен център”, януари 2013 – декември 
2013 г., финансиран от Международен дамски 
клуб. 

 

 

Лица за контакт 

Мария Чомарова 

 +359 2 9835205 

 animus@animusassociation.org  
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 София 1142, бул. „Евлоги Георгиев“ № 5, П.К. 938 

 02/963 53 57 

 office@bgrf.org 

Фондация „Български 

център за джендър 

изследвания“  
www.bgrf.org 

 

Мисия и цели 

Организацията работи в областта на равенството между половете, домашно насилие и антидискриминация 

и репродуктивните права, като предоставя информация, изготвя изследвания, анализи и проектозакони, 

провежда кампании и лобира за законодателни промени, предоставя обучение и консултации за 

професионалисти и работи в широка мрежа от организации, публични институции и експерти. 

 

Структура и екип 

Работата на фондацията е организирана в 

следните програми: Превенция и защита срещу 

домашното насилие; Защита и подкрепа на хора с 

увреждания; Правна програма; Социална 

справедливост и сътрудничество за развитие; 

Изследователска програма; Младежка програма; 

Институт за женски човешки права 

Организацията има създадена мрежа от юристи, 

които са квалифицирани да консултират и водят 

дела на лица пострадали от домашно насилие и 

дискриминация. Сред сътрудниците на 

организацията има също социални работници, 

психолози и др. 

 

Основни дейности на организацията, свързани с 

уязвими групи  

 Превенция и мултидисциплинарни услуги за 
защита на пострадали от домашно насилие. 

 Изследвания. 

 Образование. 

 Застъпничество. 

 Предложения за законодателни промени. 

 Социални услуги за хора с увреждания и хора в 
неравностойно положение. 

 Младежки дейности. 

Основни услуги, които организацията предоставя 

 
Избрани проекти 

 „Да спрем насилието срещу възрастните жени: 
STOPVI.E.W., февруари 2011 г. – февруари 2013 
г. 

 „Разкриване и предоставяне на комплекс от 
иновативни социални услуги в общността за 
превенция и преодоляване на социалното 
изключване на пълнолетни лица пострадали от 
домашно насилие в градовете София, Пловдив 
и Димитровград”, януари 2011 – март 2012 г. 

 

Партньорство и сътрудничество  

 Европейско женско лоби, Защитници на 
човешки права, Минесота, САЩ, Център за 
репродуктивни права, Мрежа на жените Изток-
Запад, АСТРА - Мрежа на жените от Централна 
и Източна Европа за сексуално здраве и 
репродуктивни права, Младежки ресурсен 
център по правата на човека - Женева, 
Коалиция Социален наблюдател, Европейска 
мрежа за жени в развитие, Асоциация за 
социална подкрепа на младежта, Мрежа срещу 
насилието - Грузия, Женско сдружение 
„Екатерина Каравелова”, "Асoциация НАЯ”, 
Фондация „П.У.Л.С.”, Център „Отворена врата”, 
Фондация "SOS – Семейства в риск", Български 
хелзинкски комитет, Женски алианс за 
развитие - София, Фондация "Център Надя" - 
София, Фондация "Джендър проект за 
България" - София, Център за изследвания и 
политики за жените, Фондация „Асоциация 
Анимус" - София, Асоциация "Деметра" - 

mailto:office@bgrf.org
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 Предоставяне на мултидисциплинарни услуги 
на пострадали от домашно насилие лица - 
социални, правни, психологически и др. 

 Правно консултиране на лица пострадали от 
насилие и дискриминация, на представители 
на уязвими групи. 

Бургас" 

 МТСП, Комисия за защита от дискриминация, 
Националната комисия за борба с трафика на 
хора. 

 

Лице за контакт 

Геновева Тишева, управител 

 02/963 53 57 

 office@bgrf.org 

Териториални подразделения 

Хасково – ул. „Константин Симитчиев“ № 5,  bgrfhaskovo@mail.bg  038/624 685; 0878 567 659 

Димитровград – yл. „Климент Охридски“ № 1, ет.1, ст.1,  038/624 68; 0879 387 620 
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 Пловдив, бул. „6-и Септември“ № 226, ет. 1, ап. 3, 

      ул. Радецки № 9, ет. 3, ап. 6 

 032/642335, 032/641000 

 fgodiva_pl@yahoo.com, info@divafoundationbg.org 

Фондация за грижи в 

общността „Дива” 
http://fgodiva.org/ 

 

Мисия и цели 

Фондацията развива програми от грижи за жени и деца, пострадали от домашно, сексуално насилие и 

трафик и работи за повишаване на обществената чувствителност по проблемите на насилието. 

 

Структура и екип 

Екип от психотерапевти и социални работници.  

Основни дейности на организацията, свързани с 

уязвими групи  

 Предоставяне на услуги в общността за 
пострадали от насилие;  

 програми за превенция на трафика на хора и 
домашното насилие;  

 програми за обучение на професионалисти и 
студенти;  

 разпространение на информация и знания за 
насилието сред обществеността;  

 работа с институции, организации и местна 
власт в подкрепа на пострадалите от насилие. 

 Партньорство и сътрудничество  

 Отдел за закрила на детето – Пловдив, МВР; 

 Асоциация „Форум за гражданска 
солидарност” – Чирпан, Сдружение „Защита и 
сигурност” – Първомай, Фондация „ЖАР”, 
Фондация „Идеи и ценности” – Сандански, 
Интерклуб „Приятели на България” – Враца. 

 
Основни услуги, които организацията предоставя 

Към организацията функционира Кризисен център, 

който предоставя настаняване, консултиране и 

психотерапия за справяне с последствията от 

преживяно насилие, социална  работа и програма 

за самопомощ. 

 

Избрани проекти 

 „Подобряване на достъпа до социални услуги 
на уязвими групи хора от малките населени 
места на Пловдивска област“, септември 2010 
– април 2011 г. 

 „Спешни услуги за жени, пострадали от 
физическо, сексуално и емоционално насилие 
в Пловдивски регион”, октомври 2009 – 
септември 2010 г. 

 „Кризисен център за жени и деца, пострадали 
от физическо, емоционално и сексуално 
насилие, юли 2007 – юли 2010 г. 

 

 

Лице за контакт 

Гергана Тончева 

 032/430135 

 info@divafoundationbg.org 
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 Пловдив 4000, ул. „4 януари” №38, вх. „В”, ет. 2, ап. 3 

 032/26 07 08, 0885 712 984, 0879 26 01 01 

 office@genderalternatives.org 

Фондация  

„Джендър алтернативи“ 
http://www.genderalternatives.org 

 

Мисия и цели 

Целите на организацията са да подпомага изграждането на балансирано гражданско общество в страната 

чрез реализиране на равни възможности и равно представителство на мъжете и жените и на различните 

етноси в публичния и частния сектор; да насърчава активното участие на младите хора в обществения 

живот чрез защита и популяризиране на техните права; да провежда изследвания във всички сфери на 

публичния и частния живот по въпроси, свързани със социалния пол (джендър изследвания); да подкрепя 

хора в затруднена социална и икономическа ситуация, лица пострадали от насилие и дискриминация и 

тези, които имат нужда от подкрепа, за да преодолеят риска от социална изолация; да осъществява 

застъпничество за утвърждаване на универсалните и европейски стандарти за правата на човека и 

общопризнатите ценности на демокрацията и хуманизма. 

 

Структура и екип 

Екипът на фондацията включва шестима юристи с 

опит в областта на защита на човешките права, 

двама психолози и един социален работник, 

работещи в сферата на защита на правата на 

жените, както и филолог и журналист. 

 

Основни дейности на организацията, свързани с 

уязвими групи  

 Разработване, организиране и осъществяване 
на джендър проекти, включително по 
отношение на уязвими групи лица; 

 Наблюдение на спазването на правата на 
човека и на стандартите за равнопоставеност и 
на съответствието им с международните и 
европейски стандарти и изготвяне на 
сравнителни и справочни материали. 

 

Основни услуги, които организацията предоставя 

Индивидуална защита на правата на човека 

(правна, психологическа и социална). 

 

 
Избрани проекти 

 „Заедно да осигурим справедливост на 
уязвими групи хора”, финансиран от 
Програмата за подкрепа на НПО по 
Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство 

 „Осигуряване на устойчива правна и психо-
социална подкрепа на лица пострадали от 
домашно насилие и дискриминация в област 
Пловдив”, 2012-2013 г. 

 „Подкрепа на жени пострадали от домашно 
насилие чрез водене на съдебни производства 
по ЗЗДН”, 2009-2010 г.  

Партньорство и сътрудничество  

 Фондация „Достоен живот” – София, ФРР 
„Рома” – Пловдив, Асоциация „Деметра” – 
Бургас, „Български фонд за жените” – София, 
Фондация за грижи в общността „ДИВА” –  
Пловдив, Областен съвет на Българския Червен 
Кръст (БЧК) – Пловдив, Фондация „Български 
център за джендър изследвания” – клон 
Пловдив.  

 Община Пловдив, МВР – Пловдив, Дирекция 
„Социално подпомагане” – Пловдив, Районен 
съд –Пловдив. 

 

Лице за контакт 

Адв. Милена Кадиева, изпълнителен директор 

 032 / 260 708 

 office@genderalternatives.org 

mailto:office@genderalternatives.org
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 София 1000, п.к.963 

 02/988 7855, 02/988 7856 

 gert@mbox.contact.bg 

Фондация  

„Джендър образование, 

изследвания и 

технологии“ 
www.gert.ngo-bg.org/bg 

 

Мисия и цели 

Мисията на Фондацията е да повиши чувствителността на обществото към необходимостта от разрушаване 

на дискриминационните стереотипи, свързани с пола, които водят до неравнопоставеност във всички нива 

на обществото, и към толерантността в отношенията между половете, както и да постигне съзнателен отказ 

от насилие в тази сфера. 

 

Структура и екип 

Екипът включва специалисти по информационни 

технологии и международни икономически 

отношения, юрист и философ. 

Основни дейности на организацията, свързани с 

уязвими групи  

Фондация ДОИТ провежда активна 

изследователска дейност, образователни и 

застъпнически програми, следвайки принципите 

на сътрудничество и партньорство с други 

неправителствени организации, ангажирани лица, 

академични среди, национални и международни 

програми, действащи в специфичните области. 

Основни услуги, които организацията предоставя 

ДОИТ предоставя независимо и/или в 

партньорство с други неправителствени 

организации услуги, насочени към постигане на 

равнопоставеност на половете, социална 

справедливост и равенство във всички сфери на 

живота, включително при достъпа до и 

предимствата на новите технологии. 

 
Избрани проекти 

 „Жените и глобализацията: достоен труд за 
всички”, 2009 – 2011 г. 

 „Детство без сексуална експлоатация: 
превенция на децата под институционална 
грижа от най-тежките форми на детски труд”. 

 

Партньорство и сътрудничество  

 АСТРА – източноевропейска мрежа за 
сексуални и репродуктивни права и здраве, Les 
Pénélopes, Фондация „Интернет райтс 
България", Коалиция КАРАТ, Human Rights 
Internet, Canada, Център за изследвания и 
политики за жените, AWID Мрежа на младите 
жени лидери, ENAWA (Европейско-
Североамериканско сътрудничество на 
жените) 

 Държавна агенция за закрила на детето. 

 

Лице за контакт 

Живка Маринова, изпълнителен директор  

 02 988 7855 

 gert@mbox.contact.bg 

 

mailto:gert@mbox.contact.bg
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 София 1000, ул. Парчевич 37Б  

 02/986 47 10 

 gender@fastbg.net 

Фондация  

„Джендър проект в 

България“ 

http://www.gender-bg.org/ 

 

Мисия и цели 

Повишаване на чувствителността на българското общество по проблемите на равнопоставеността на двата 

пола; засилване нетърпимостта на формиращото се гражданско общество в България към проявите на 

насилие срещу жените у дома, на пазара на труда и на работното място; промяна на законовата уредба в 

защита на жените и децата, пострадали от домашно насилие; образоване на деца и млади хора по 

въпросите на човешките права и националните и международни норми, гарантиращи тези права; участие 

на медиите при дискутиране на джендър проблематиката; усвояване на успешните практики на 

чуждестранни неправителствени организации и професионалното им адаптиране към реалностите в 

България. 

 

Основни дейности на организацията, свързани с 

уязвими групи  

Организира информационни и образователни 

кампании и обучителни семинари в София и 

страната по проблемите на: домашното насилие; 

скритата дискриминация на жените от етническите 

групи в България; равнопоставеността на жените и 

мъжете; сексизъм; ролята на медиите за 

преодоляването на насилието над жените; 

придобиване на лидерски и политически умения; 

джендър образование в училище и ВУЗ; как да 

започнем малък бизнес; реализиране на 

социологически и политологически изследвания 

по въпросите на домашното насилие, сексуалното 

насилие на работното място, влиянието на 

бедността и глобализацията върху двата пола. 

Основни услуги, които организацията предоставя 

Подпомагане и окуражаване на жените за 

започване на собствен бизнес; постигане на по-

голямо участие на жените в политиката и властта, и 

създаване на национално женско лоби. 

 
Структура и екип 

Фондацията се ръководи от Настоятелство. Във 

Фондацията работят 5 души, както и доброволци. 

Избрани проекти 

 „Малцинствените реалности в новините“, 2013-
2016 г. Целта на проекта е подобряване и 
задълбочаване на разбирането сред 
обществеността от държави в ЕС за 
проблемите на развитието, пред които са 
изправени малцинствата в развиващите се 
страни.  

 Застъпническа дейност – участие в работата на 
Националния съвет по равнопоставеност на 
половете, участие в Българска платформа за 
международно развитие 

Партньорство и сътрудничество  

 Национален съвет по равнопоставеност на 
половете; 

 Minority Rights Group Europe (MRGE), Център за 
независима журналистика (ЦНЖ), Краковски 
икономически университет (CUE), Фондация 
„За по-добро партньорство в журналистиката". 

 

Лице за контакт 

Станимира Хаджимитова, директор 

 02/986 47 10 

 gender@fastbg.net 

mailto:gender@fastbg.net
http://www.gender-bg.org/


 

 Перник, ул. " Младен Стоянов " № 6 / 102 

 (+35976) 60 10 10 

(+35976) 60 33 60 

 pulse.women@gmail.com 

 

Фондация „П.У.Л.С“  
http://pulsfoundation.org/ 

 

Мисия и цели 

Мисията на Фондацията е да изгражда здравословни отношения в българското семейство и нагласи на 

нулева толерантност към насилието в българското общество, уважение към личното достойнство и 

страданието; да създава достъпни услуги в общността, отговарящи на нуждите на клиентите; да подобрява 

професионализма и стандартите в сферата на психо-социалните услуги и програми. 

 

Структура и екип 

Фондация „П.У.Л.С” се ръководи от управителен 

съвет и борд. Дейността се подпомага и от двама 

международни консултанта. Екипът се състои от 

психотерапевти, психолози, адвокати, социални 

работници. 

 

Основни дейности на организацията, свързани с 

уязвими групи  

Фондация „П.У.Л.С.” развива следните програми: 

 Психосоциална грижа за хора, пострадали от 
домашно насилие, сексуално насилие и/или 
трафик на хора 

 Психосоциална грижа за деца и младежи, 
преживели насилие 

 Програма за подкрепа на семейства 

 Превенция на насилието чрез неформално 
образование и обучение в специфични умения 

 Обучителна програма за специалисти от други 
институции, работещи с пострадали от насилие 

 Правна закрила на жертвите на насилие 

 Кризисен център за пострадали от насилие 

 

Основни услуги, които организацията предоставя 

В рамките на кризисния център за жени и деца се 

предоставят следните услуги: 

 Осигуряване на 24 часова защитена среда до 6 
месеца; 

 Осигуряване на временен подслон; 

 Психосоциална помощ; 

 
Избрани проекти 

 „Превенция на насилието и рехабилитационна 
програма за деца, жертви на насилие и техните 
семейства”, финансиран от Фондация „Оук”, 
юни 2008 г. – май 2011 г. 

 „Комплексни услуги и ефективното прилагане 
на Закона за домашното насилие в защита на 
жертвите на насилие”, финансиран от 
Министерството на правосъдието, май – 
декември 2011 г. 

 „Защитена среда за деца, жертви на насилие”, 
финансиран от Министерството на труда и 
социалната политика, май-декември, 2011 г. 

 Партньорство и сътрудничество  

 МТСП, Министерство на здравеопазването, 
Министерство на правосъдието, Община 
Перник, Отдел за закрила на детето (ОЗД) – 
Перник, Дирекция „Социално подпомагане” – 
Перник, Регионална Дирекция Полиция – 
Перник, Бюро по труда – Перник, Окръжен съд 
– Перник, Регионален инспекторат по 
образованието – Перник, РИОКОЗ – Перник, 
КАБКИС (Кабинети за анонимно, безплатно 
консултиране и изследване на ХИВ/СПИН); 

 Сдружение “SOS Детски селища”, Фондация 
„Асоциация Анимус”, Български Младежки 
Червен Кръст, Фондация “Български Център за 
Джендър Изследвания” (БЦДИ), Фондация 
“Джендър, Образование, Изследвания, 
Технологии” (ДОИТ), Алианс за Защита срещу 
Домашно Насилие, Национална Мрежа за 
Децата, Балканска Агенция за Устойчиво 
Развитие (БАУР), BAG FORSA (Feminist 
Organization against Sexual Aggression), 
Germany, Zene za Mir, Serbia, FIM – Frauenrecht 
ist Menschenrecht e.V., Germany, National Center 
for Equal Opportunities, Slovakia, CIVIFORM, Italy, 

mailto:pulse.women@gmail.com
http://pulsfoundation.org/


 Юридическо консултиране. 

 

Latvian Children’s Fund, Latvia, Фондация „OУK”, 
Global Fund for Women. 

 

Лице за контакт 

Екатерина Велева, председател на Фондация П.У.Л.С.  

 076/60 10 10 

 pulse.women@gmail.com 

 

mailto:pulse.women@gmail.com


 

 

 

 София 1000, ул. „Г. Бенковски“ 12А - вх. А 

 02/981 93 00, 02/989 41 74 

 office@centrenadja.org; centrenadja@abv.bg 

 

Фондация  

„Център Надя” 

http://centrenadja.org/indexbg.html 

 

Мисия и цели 

Центърът осигурява телефонно консултиране и предоставяне на информация, психологично, медицинско, 

социално и юридическо консултиране, психотерапия и насочване на жени, преживели физическо, 

сексуално и психологическо насилие към други служби и специалисти. 

 

Структура и екип 

Експертите в екипа на Фондация „Център Надя“ 

имат над десетгодишен опит в сферата на 

психотерапията, психологичната помощ и правните 

консултации. В допълнение, дейността на 

Фондацията се подпомага и от над 20 консултанта 

(магистрати, представители на правоприлагащите 

органи и др.) 

 

Основни дейности на организацията, свързани с 

уязвими групи  

Фондацията развива следните програми: 

 Телефонно консултиране; 

 Предоставяне на информация; 

 Психологично; 

 Медицинско, социално и юридическо 
консултиране; 

 Психотерапия. 

Основни услуги, които организацията предоставя 

 Фондация „Център Надя“ обслужва  
Националната гореща телефонна линия за  
изчезнали деца 116 000;  

 От април 1997 година към Центъра 
функционира първият за България подслон за 
жени, преживели домашно насилие, и техните 
деца, където им се предоставя временно 
убежище, закрила и сигурност. 

 
Избрани проекти 

 „Превенция на насилието и рехабилитационна 
програма за деца, жертви на насилие и техните 
семейства”, финансиран от Фондация „Оук”, 
юни 2008 г. – май 2011 г. 

 „Комплексни услуги и ефективното прилагане 
на Закона за домашното насилие в защита на 
жертвите на насилие”, финансиран от 
Министерството на правосъдието, май – 
декември 2011 г. 

 „Защитена среда за деца, жертви на насилие”, 
финансиран от Министерството на труда и 
социалната политика, май-декември 2011 г. 

  

Партньорство и сътрудничество  

 Министерство на труда и социалната политика, 
Министерство на правосъдието, Министерство 
на вътрешните работи, Академия на 
Министерство на вътрешните работи, 
Държавна агенция за закрила на детето, 
ВКБООН, Международна организация за 
миграция; 

 „Отворена Врата" – Плевен, Български Червен 
Кръст, Международна Организация по 
Миграция (България), Каритас. 

 

Лице за контакт  

Д-р Росанка Венелинова, изпълнителен директор  

mailto:office@centrenadja.org
mailto:centrenadja@abv.bg
http://centrenadja.org/indexbg.html


 02/9819300 

 office@centrenadja.org, centrenadja@abv.bg  

Териториални подразделения 

Клон Русе, Кина Велчева, 0886211502, nadja_ruse@abv.bg, ruse@centrenadja.org   

Клон Търговище, Евтим Петков, 0898778190, fcn_tg@abv.bg, targovishte@centrenadja.org  

Клон Стара Загора, д-р Дора Василева, 0885260823, nadja_sz@abv.bg, starazagora@centrenadja.org  

Клон Сандански, Василка Търджарова, 0888357837, nadia_sandanski@abv.bg, sandanski@centrenadja.org  
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