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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: GenderAlternativesFoundation / Фондация 

"Джендър алтернативи" 

Twitter:GenderAlter 

 

 

 

Информация за дейността по чл. 38 от ЗЮЛНЦ 

Годишен отчет по чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ 

на Фондация «Джендъралтернативи» за 2018 год. 

 

 

Учредяване:Фондация «Джендъралтернативи» (Фондация «ДА») е регистрирана в 

Окръженсъд – 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 Централниярегистър 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, сексуално насилие, трафик на хора и дискриминация. 

 

За периода 01.01.2018 год. – 31.12.2018 год., 427 консултации са предоставени 

на лица, пострадали от домашно насилие, сексуално насилие, трафик на хора и 

дискриминация, които са посетили Консултативния център на ФДА. 

 

1. 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.). 

 

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
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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Основните програми по проекта са: правна помощ (консултации и процесуално 

представителство), психологическа помощ (психо-социално консултиране), групови 

сесии за лица преживели насилие
1
, работа със семейства и двойки в риск, работа с деца 

в риск
2
, 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 осъществи 

в гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов“ №53 /Дом „Левски”/, ет. 2, стая 19 „А”. 

За периода 01.01.2018 год. – 31.12.2018 год., 136 лица, пострадали от домашно 

насилие са посетили Консултативния център на ФДА и са получили консултиране по 

програмите на организацията. 

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. 

 

2. Проект „Програми за превенция и преодоляване на домашното насилие в 

малките населени места“. Проектът се финансира от Министерство на 

правосъдието, България в съответствие с разпоредбите на Правилника за 

прилагане на Закона за защита от домашно насилие. Продължителност на 

проекта – 6 месеца (17 май 2018 год. – 16 ноември 2018 год.) 

 

За изпълнението на услугите работи екип от 7 специалисти: 3 адвокати, 2-ма 

психолози, 1 координатор, 1 счетоводител. Дейността се осъществи в гр. Пловдив, ул. 

„Райко Даскалов“ №53  (Дом „Левски“), ет. 2, стая 19 А. 

За периода 17 май 2018 год. – 16 ноември 2018 год., 102 лица, пострадали от 

домашно насилие са посетили Консултативния център на ФДА и са получили 

консултиране по програмите на организацията, от които 52 са юридическите 

консултации и 50 са интерактивните информационни сесии.  

 

3. Проект "Иновативни решения за подпомагане жертвите на сексуално насилие", 

Договор BG05M9OP001-4.001-0132-C01 - Осъществява се с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от 

Европейски социален фонд на Европейски съюз. Предоставени са 189 консултации: 

67 юридически консултации и 122 психо-социални консултации. 

 

4. „HIT”- Екипи за противодействие на омразата: млади хора срещу езика на омразата 

към мигранти и малцинства, чрез творчески кампании и младежко участие № REC-

RRAC-RACI-AG-2017. Фондация „Джендър алтернативи“ взима участие в този проект 

в партньорство с 6 организации от различни държави- Англия, Италия, Испания, 

Кипър, Гърция и Германия. Целта на проекта е да разработи нов модел за овластяване 

на младите хора в Европа за справяне с расизма, ксенофобията и дискриминацията 

насочени към мигрантите. Продължителността на проекта е 24 месеца / 01.10.2018г. - 

30.09.2020г./. Проектът се съфинансира от Европейската комисия по програма „Права, 

равенство и гражданство“. 

 

                                                           
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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5.  “NOGaps”-В началото на месец септември 2018 год. започна и най-новият проект на 

фондация „Джендър алтернативи“ носещ името:  „NoGaps” -  Транснационална 

методология за социално-трудова интервенция с млади жени търсещи убежище и 

бежанци (2018-2-ESO2-KA205-011654), съфинансирана от програмата "Еразъм +" на 

Европейския съюз. Продължителността на проекта е 24 месеца /01.09.2018 – 

31.08.2020/. В партньорство ще вземат участие и още две фондации базирани в Мадрид 

(Испания), една от Атина (Гърция) и една от Виена (Австрия).  Основната цел на 

проекта е да създаде, чрез транснационално стратегическо партньорство неразделна и 

възпроизводима методология на интервенция на европейско равнище за 

професионалисти, работещи с млади жени мигранти, търсещи убежище и бежанци. 

Целта е да се изработи учебна програма, която да определя и развива необходимите 

знания, умения и компетенции, така че професионалистите, които работят с тези жени, 

да могат да развият цялостна социално-трудова интервенция с тях. 

 

6. „Be Aware“-Повишаване на компетенциите за справяне със сексуалния тормоз на 

работното мястоNo. 2018-1-AT01-KA202-039286. От 01.10.2018г. стартира новият 

проект, в който фондация „Джендър алтернативи“ взе участие. Проектът е  финансиран 

по програма Erasmus+ KA2 VET или образование за възрастни. Той има за цел 

увеличаване на способностите за справяне със сексуалния тормоз на работното място. 

Неговата продължителност ще бъде 36 месеца /01.09.2018 год. – 31.08.2021 год./, като 

основната идея на проекта е сексуалния тормоз в образованието и на работното място. 

 

7."FIRST“– „Предотвратяване и борба с насилието въз основа на пола и насилието 

срещу деца“ № REC-RDAP-GBV-AG-2017, финансиран от Европейската Комисията, по 

Работна програма "Права, равенство и гражданство", е един от най-новите проекти, в 

които Фондация „Джендър алтернативи“ участва заедно с още шест организации от 

България. Продължителността на проекта е 24 месеца /17септември 2018 – 17август 

2020/.Основните цели са: да се увеличи  докладването на сексуално насилие и/или 

сексуален тормоз срещу деца, с подходящи механизми за улесняване на това в 

България; да се увеличи броят на качествените услуги за подпомагане на жертвите на 

сексуално насилие и/или сексуален тормоз извън столицата на България; да се 

предотврати сексуалното насилие срещу деца. 

 

8.„Шанс за невидимите супер-майки“. Проектът е финансиран от Български фонд за 

жените в партньорство със Сосиете Женерал Експресбанк-България, който ще се 

изпълнява в рамките на 5 месеца /юли-декември 2018 г./.Основните дейности на 

проекта са насочени към овластяване на самотни майки и преодляванe на бедността и 

социалната изолация. 

 

9. “Създаване на гражданска коалиция за защита на човешките права“2018г.-

проектът сеосъществява сфинансовата подкрепа на „Civitates“. Изпълнява се от 

Фондация „Джендър алтернативи“ в партньорство с още 9 организации от 7 града в 

България водени от Български фонд за жените. Целта на проекта е да повиши 

осведомеността сред гражданите за човешките права и ценности, които да бъдат по-

ясно разбирани и защитавани. 

 

10. „Новите лидери – превенция на насилието, основано на пола чрез алтернативи 

за бъдещо кариерно развитие“ (Март 2018г. – Юни 2018г.). Проектът е финансиран 

от Български фонд за жените. Фокус на проекта – работа с младежи от етнически 

малцинства по темите за насилието, основано на пола. 
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11. „CONVEY“ – Противодействие на  сексуалното насилие и тормоз: Привличане на 

младежите от училищата в  дигитално обучение по въпросите на стереотипите, 

основани на пола“.Този проект е съ-финансиран от Програмата на Европайския съюз 

„Права, равнопоставеност и гражданство“ и е в процес на реализиране от организации в 

6 държави от ЕС: CESIE (Италия), „Усмивката на детето“ (Гърция), „Надежда за 

децата“ (Кипър), „Център за борба срещу сексуалното насилие – Корк“ (Ирландия), 

Фондация „Джендър алтернативи“ (България), Градски съвет - Уестминистър 

(Великобритания). Период на изпълнение: (09.2016г. – 03.2019г.) 

 

12.Проект "Изграждане на капацитет за ромското гражданско общество и 

укрепване на неговото участие в мониторинга на националните стратегии за 

интеграция на ромите“.Проектът е е пилотна инициатива, управлявана от 

Европейската комисия. Координира се от Централно-европейския университет (ЦЕУ) в 

партньорство с Европейската мрежа от ромски местни организации (ERGO), 

Европейския център за правата на ромите (ЕЦПР), Фондация Ромски секретариат (FSG) 

и Ромския образователен фонд (REF). (Период на изпълнение: 09.2017 – 12.2018г.) 

 

13. „YOUth work against gender based violence in the context of FORced Migration“– 

Проектът е по програма „Еразъм +“ с водеща организация Cooperazione Internazionale 

Sud Sud (CISS) – Палермо, Италия. Период на изпълнение – 01.2017 – 12.2018. 

 

14. „Усещане за град: приобщаващ, устойчив и безопасен Пловдив” – водеща 

организация Български фонд за жените в партньорство с фондация «Джендър 

алтернативи» и Сдружение «Консултантско бюро Напредък 7» 

 

ІІІ. 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.  

 

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 национални и международни организации и 

мрежи, като Национална мрежа за децата, на която ФДА стана член,ASTRA и 

АSTRAYouth, AWID, WAVE, WIDE, ESCR-Net и YouAct. 

През годината, екипът на ФДА участва в различни международни и национални 

обучения и работни срещи, съответстващи с целите и дейността на организацията. 
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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.  

 

 

Годишен отчет по чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ 

 

Изготвен е Отчет за приходи и разходи, Счетоводен баланс и Отчет за паричните 

потоци за 2018 год. 

 

 

гр. Пловдив 

20.02.2019 год.    Милена Кадиева 

      (Управител на Фондация „ДА”) 

 

 


