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Седалище: гр. Пловдив - 4000 
ул. „4 януари” №38, вх. „В”, ет. 2, ап. 3 

Тел. 032/ 26 07 08, Мобилен: 0879 26 01 01 и 0887 27 37 55 
www.genderalternatives.org, office@genderalternatives.org 

Facebook page: Джендър алтернативи 
Twitter: GenderAlter 

 
 
 

Информация за дейността по чл. 38 от ЗЮЛНЦ 
Годишен отчет по чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ 

на Фондация «Джендър алтернативи» 
 
 
Учредяване: Фондация «Джендър алтернативи» (Фондация «ДА») е регистрирана в 
Окръжен съд – Пловдив по ф.д. №415/2011 год. с Решение №597/30.11.2011 год. 
Вписана е в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в том/стр. 2/190, п. 46 
по ф.д. №415/2011 год., с ЕФН 1511004158. 
 
Седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул. 4 – ти януари” №38, вх.”В”, ет.2, ап.3 
 
Управителен съвет: адв. Милена Владимирова Кадиева, Рада  Иванова Еленкова и 
адв. Татяна Иванова Рискова. 
 
Управител: Милена Владимирова Кадиева  
 
ЦРЮЛНЦ: Вписана е в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел 
под №20111228004 (Удостоверение №004/28.12.2011 год.).  
 
БУЛСТАТ: Фондацията е регистрирана в Регистър БУЛСТАТ под №176214381.  
 
 
Информация за дейността по чл. 38 от ЗЮЛНЦ 
 

 
I. Предоставяне на специализирани социални услуги за лица пострадали от 

домашно насилие и дискриминация. 
 

1. Проект „Осигуряване на устойчива правна и психо-социална подкрепа на 
лица, пострадали от домашно насилие в област Пловдив“ (финансиран 
от Фондация „ОУК”, февруари 2013 г.-Февруари 2014 г.) 

 
Основните програми по проекта са: психо-социално консултиране, правна 

помощ, работа със семейства и двойки, трудово посредничество и работа с 
извършители на домашно насилие. За изпълнението на услугите работи екип от 8 
специалисти: 4-ма адвокати, 2-ма психолози, 1 социален работник и 1 консултант по 
трудово посредничество. Дейността се осъществява в гр. Пловдив, ул. „4-ти януари“ 
№38, вх. В, ет. 2, ап. 4. 

 
За периода 01.01.2014г. – 28.02.2014г., 30 лица, пострадали от домашно 

насилие и/или дискриминация са посетили Консултативния център на ФДА. Общият 
брой на предоставените консултации е 49, от които 20 са юридическите консултации, а 
29 са сесии по програмата за психо-социално консултиране. Броят на получените 
телефонни заявки и насочвания е 18. 

http://www.genderalternatives.org/
mailto:office@genderalternatives.org
http://www.facebook.com/pages/Gender-Alternatives-Foundation-%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%8A%D1%80-%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8/275976889125708
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2. Проект  „Подкрепа на Фондация „Джендър алтернативи“ в усилията й за 
постигане на равнопоставеност на половете чрез предоставяне на 
консултации, водене на стратегически дела, организиране на 
конференции, семинари и обучения, извършване на изследвания и 
мониторинг”, (Договор NoOCAY-14-499, финансиран от Фондация „ОУК“ за 
периода юли 2014 - юни 2017г.) 
 
Основните програми по проекта са: правна помощ (консултации и процесуално 

представителство), психологическа помощ (психо-социално консултиране), групови 
сесии за лица преживели насилие1, работа със семейства и двойки в риск, работа с 
деца в риск2, работа с извършители на домашно насилие, програма за трудова 
реализация на пострадали от домашно насилие жени, програма за икономически 
растеж на жени пострадали от насилие (курсове по английски език и компютърна 
грамотност). 

За изпълнението на услугите работи екип от 12 специалисти: 6-ма адвокати, 2-
ма психолози, 2-ма социални работници, 2 обучители (филолози).  

Дейността се осъществява в гр. Пловдив, ул. „4-ти януари“ №38, вх. „В“, ет. 2, 
ап. 4. 

За периода 01.07.2014г. – 31.12.2014г., 124 лица, пострадали от домашно 
насилие са посетили Консултативния център на ФДА. Общият брой на предоставените 
консултации е 210,  от които  96 са юридическите консултации, 79 са сесии по 
програмата за психо-социално консултиране, 16 са по програмата за работа със 
семейства и двойки в риск, 14 са по програмата за работа с деца, а 5 -  групови сесии 
на лица преживели насилие. Броят на получените телефонни заявки  е 74. Броят на 
делата образувани пред Районен съд - Пловдив по Закона за защита от домашно 
насилие за 2014 год. е 248.  

Екипът осигури безплатно процесуално представителство на социално уязвими 
лица пред национални, регионални и международни съдилища. Заведените са дела по 
Закона за защита от домашно насилие, по Семейния кодекс, по Европейската 
конвенция за защита правата на човека, по Хагската конвенция за гражданските 
аспекти на международното отвличане на деца. 

Офисът на фондацията не работи през месец август 2014 год. 
 

3. Проект  BG05/755 „Заедно да осигурим справедливост на уязвими групи 
хора", финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014  
(31.10.2014 г. – 31.01.2016 г.) 

 
Основните програми по проекта са: оказване на правна помощ на лица 

пострадали от домашно насилие и провеждане на интерактивни сесии с психолог, 
както и обучение на социални работници, на експерти в сферата на защита правата на 
лицата пострадали от домашно насилие, а също така и обучение на студенти. 

За периода 01.11.2014г.-31.12.2014г., 34 лица, пострадали от домашно насилие 
са посетили Консултативния център на ФДА и са получили помощ и съдействие. 
Общият брой на предоставените консултации е 48, от които 31 са юридическите 
консултации, а 17 са проведените с жертви на домашно насилие интерактивни сесии. 
Броят на получените телефонни заявки е 20, а предоставените консултации по 
интернет са 2. 

Екипът осигури безплатно процесуално представителство на социално уязвими 
лица пред национални, регионални и международни съдилища. 

Заведени са дела по Закона за защита от домашно насилие, по Европейската 
конвенция за защита правата на човека, по Хагската конвенция за гражданските 

                                                           
1
 Експерт на ЦПК „Феникс“, ангажиран като външен експерт на ФДА. 

2
 Експерт на ЦПК „Феникс“, ангажиран като външен експерт на ФДА. 
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аспекти на международното отвличане на деца. Броят на делата образувани в 
Районен съд-Пловдив по Закона за защита от домашно насилие за 2014 год. е 248. 

За изпълнението на услугите работи екип от 10 специалисти: 7 адвокати, 2-ма 
психолози, 1 социален работник. Дейността се осъществява в гр. Пловдив, ул. „4-ти 
януари“ №38, вх. В, ет. 2, ап. 4. 

 
4. Проект „Икономическо овластяване на жените” (финансиран от 

Платформата „Катапулт” на Глобалния Фонд за Жените, септември 2013-юни 
2014 г.)  
 
В периода Януари 2014 год. – Юни 2014 год., 93 жени от малцинствата (Роми, 

Турци), жертви на домашно насилие и самотни майки, разчитащи на социални помощи 
получиха правни и трудови консултации с цел натрупване на опит, знания и увереност, 
необходими за повишаване на тяхната конкурентноспособност на динамичния трудов 
пазар. Дейностите помогнаха на жените да анализират причините за бедност и 
насилие, свободно да изразят техните страхове и желания, както и да изградят 
необходимия им капацитет за активно участие в обществените процеси. 

За изпълнението на услугите работи екип от 4 специалисти: 1 адвокат, 1 
социален работник и 2 обучители по английски език и компютърни умения. 

Дейността се осъществи в гр. Пловдив, ул. „4-ти януари“ №38, вх. В, ет. 2, ап. 4. 
 

 
II. Дейност на Фондация „ДА”, свързана с превенция и борба с трафика на хора. 

 
1. Проект „Подпомагане на правото на жертвите на трафик в България, 

Словакия и Румъния да получават правна помощ - подход, основан на 
правата на човека”, осъществяван благодарение на финансовата 
подкрепа на Програма „Превенция и борба с престъпността" на Европейска 
комисия, Генерална дирекция „Вътрешни работи“. 

 
През месец май 2014 год. Фондация „Джендър алтернативи” се включи в 
реализирането на проекта, който се реализира благодарение на експертната подкрепа 
на Холандски Хелзинкски Комитет и е създаден, за да могат жертвите на трафик на 
хора от България, Словакия и Румъния да получат достъп до правно консултиране и 
подкрепа в хода на наказателно производство, в което участват. Проектът се 
осъществява едновременно в трите държави. В България, от 2014 година, проектът се 
координира от Фондация „Асоциация Анимус”. 
 
Дейността по наблюдение на съдебни заседания по дела за трафик на хора се 

осъществява от Фондация „Джендър алтернативи”. Тя изисква обучението на 

студенти в специалност „ПРАВО” за реализиране на наблюдение на съдебни 

заседания по дела за трафик на хора в съдебни райони в България, а именно: 20 

студенти-наблюдатели, разпределени в групи, както следва: 15 наблюдатели - за 

Южна България и 5 наблюдатели – за Северна България. 

 
Екипът на ФДА одобри 12 студенти от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” 
и 5 студенти от Русенски университет „Ангел Кънчев”, които преминаха 
специализирано обучение на 19-20.05.2014 год., в рамките на което бяха подготвени 
да наблюдават съдебни заседания и да събират определена информация, която да 
описват в доклад. Целта е да бъде осъществен мониторинг на съдебната практика по 
отношение на защитата на правата на жертвите на трафик на хора, включително деца, 
съобразно международното и национално право. Понастоящем студентите-
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наблюдатели осъществяват мониторинг в съдилищата в гр. Пловдив, гр. Петрич, гр. 
Варна и гр. Русе. Дейността ще продължи да се осъществява да края на 2015 год. 
 

2. Проект  „Трафик на хора: изход и реинтеграция, бариери и 
възможности”, осъществяван с финансовата подкрепа на Програма 
"Превенция и борба с престъпността" на Европейската комисия - Генерална 
дирекция "Вътрешни работи". 

 
Фондация "ДА" е партньор на френската организация "Амикал дьо Нид". Проектът се 
реализира в рамките на 24 месеца с начало 15.09.2014 год. 
 
Проектът е разработен в съответствие с трите основни етапа на реинтеграционния 
процес на жертвите: излизане от мрежата, свидетелстване в рамките на съдебен 
срещу трафикантите, ако има такъв, и реинтеграция. 
 
Неговите главни цели са: 

 Да се разбере залогът при решението / възможността за излизане от 
трафикантските мрежи. Ще бъде проведено проучване на историите на жертви 
на трафик на хора, които са се спасили, било посредством съдебен процес /ще 
бъде направен обзор на съдебни решения/, било без такъв. Това проучване ще 
се основава приблизително на 10 случая в България и 24 случая във Франция. 
Ще бъде проведено проучване, фокусирано върху трафика на роми и китайци 
във Франция. Въз основа на тези проучвания ще бъде съставен списък на 
пречките и способите за подпомагане на жертвите да се спасят. Тези 
показатели ще бъдат ползвани регулярно от екипите на „Амикал дьо Нид” и на 
ФДА, т.е. 150 професионалисти, работещи с приблизително 2 000 души 
годишно.  

 Да се анализират ситуации, в които жертвите, след като са избегнали 
трафикантските мрежи, са успели да се реинтегрират социално или са 
постигнали реализация. Ще бъдат анализирани около 20 случая. Отново ще 
бъдат изведени показатели, които ще се ползват от двете партньорски 
организации.  

 
През месец септември 2014 год. беше проведена първата работна среща по проекта и 
започна мониторинга на дела за трафик на хора, както и провеждането на интервюта с 
лицата, пострадали от това престъпление. 
 
III. Споразумения за сътрудничество, обучения, партньорства, защитническа 

дейност 
 
От началото на дейността си, организацията е сключила споразумения за 
сътрудничество с ключови институции и организации на местно ниво с цел 
ефективното изпълнение на програмите, свързани с лица, пострадали от домашно 
насилие. Това са: ОД МВР – Пловдив, ОЗ ИН - Пловдив, Община Пловдив, както и 
няколко районни общини, Общинска комисия за борба с трафика на хора, Дирекция 
„Социално подпомагане“, Медицински служби. В допълнение, споразумения за 
съвместна работа бяха постигнати с Районен съд и Районна прокуратура – Пловдив, 
Общинския център за превенция на престъпността на непълнолетни. 
Неправителствените организации, с които си сътрудничим са: Български червен кръст, 
Фондация „За нашите деца“, Национален алианс за хора с редки болести, Българската 
асоциация по семейно планиране и сексуално здраве – Пловдив, Асоциация „Голям 
брат – голяма сестра“-Пловдив, Зонта клуб – Пловдив, Читалище „Светлина“ – с. Труд, 
Фондация „ИГА“, Български фонд за жените, както и експерти.  
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ФДА си сътрудничи и с Европейския колеж по икономика и управление, Пловдивски 
университет „Паисий Хилендарски“ и Народна библиотека „Иван Вазов“ – гр. Пловдив.  
Продължи сътрудничеството с международни организации и мрежи, катко ASTRA и 
АSTRA Youth, AWID, WAVE, WIDE, ESCR-Net и You Act. 
 
През годината, екипът на ФДА участва в различни международни и национални 
обучения и работни срещи, съответстващи с целите и дейността на организацията. 
  
Фондацията проведе и се включи в защитнически и медийни кампании за 
популяризирането на правата на жените, премахването на насилието, основано на 
пола и насърчаване на доброволчеството.  
 
 

гр. Пловдив 
31.03.2015 год. 

 
Милена Кадиева 

      (Управител на Фондация „ДА”) 


