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

на Фондация «Джендър алтернативи» за 2015 год. 
 
 
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. 
 

За периода 01.01.2015 год. – 31.12.2015 год., 331 лица, пострадали от 
домашно насилие са посетили Консултативния център на ФДА. Общият брой на 
предоставените консултации е 695. 
 

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.) 
 

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 

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

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

За периода 01.01.2015 год. – 31.12.2015 год., 93 лица, пострадали от домашно 
насилие са посетили Консултативния център на ФДА. Общият брой на предоставените 
консултации е 285,  от които  48 са юридическите консултации, 51 са сесии по 
програмата за психо-социално консултиране, 66 са по програмата за работа с деца, 2 
са лицата-домашни насилници, с които е работено, а 1 -  групова сесия на лица 
преживели насилие. Броят на предоставените консултации по телефона е 118. Броят 
на делата образувани пред Районен съд - Пловдив по Закона за защита от домашно 
насилие за 2015 год. 240.  

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. 

Екипът представи Алтернативен доклад относно напредъка на България в 
областите полова равнопоставеност, сексуално насилие, специализирано обучение по 
сексуално и репродуктивно здраве и права, аборт и контрацепция пред Съвета по 
правата на човека на ООН, по време на 22-та сесия на Универсалния периодичен 
преглед, в рамките на която България докладва на 7 май 2015 год. относно 
изпълнението на поетите от нея ангажименти за защита на правата на човека по 
основните конвенции на ООН. 

 
2. 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 01.01.2015 год. – 31.12.2015 год., 238 лица, пострадали от домашно 
насилие са посетили Консултативния център на ФДА и са получили помощ и 
съдействие. Общият брой на предоставените консултации е 410, от които 201 са 
юридическите консултации, а 123 са проведените с жертви на домашно насилие 
интерактивни сесии. Броят на предоставените консултации по телефона е 81, а 
предоставените консултации по интернет са 5. 

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 
аспекти на международното отвличане на деца.  Броят на делата образувани в 
Районен съд-Пловдив по Закона за защита от домашно насилие за 2015 год. е 240. 

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. 
„4-ти януари“ №38, вх. В, ет. 2, ап. 4. 

                                                           
2
 Експерт на ЦПК „Феникс“, ангажиран като външен експерт на ФДА. 
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3. Проект "Ефективно прилагане на Закона за защита от домашното насилие" - 
Проект № 15-00-262 / 2014, по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ, сключен с Министерство на правосъдието на 13.02.2015 год. 
 

За периода на изпълнение на проекта: 13.02.2015г. - 12.10.2015г., екипът на 
фондация „Джендър алтернативи“ успя да реализира следните постижения, целящи 
гарантиране правата на пострадалите от домашно насилие граждани: 

 Ангажиране на държавните институции в дискурса «домашно насилие» и 
«насилие, основано на пола». В състоялите се 4 работни срещи и 2 семинара 
са участвали общо 91 ръководители и представители на ключови държавни 
институции и НПО от пловдивски и петрички региони – Районен съд – 
гр.Пловдив, Окръжен съд – гр. Пловдив, Апелативен съд – гр. Пловдив, Районен 
съд- гр. Петрич, Районна прокуратура – гр. Пловдив, ОД МВР-Пловдив, ОС ИН – 
гр. Пловдив, сектор „Пробация“, Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. 
Пловдив, КСУДС- Пловдив, Община Пловдив, Дирекция „Социална политика“ в 
Община Пловдив, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Областен 
съвет на БЧК-Пловдив, МБАЛ „Св.Пантелеймон“ ЕООД Пловдив, МБАЛ 
„СВ.Мина“ ЕООД Пловдив, „Фонд ИГА“, ЦПК „Феникс“, Кризисен център за деца, 
жертви на трафик и домашно насилие, Кризисен център за жени и деца, 
пострадали от домашно насилие. 

 Установяване на общо разбиране по проблемите на пострадалите от домашно 
насилие чрез създаване на възможности за обсъждане на основните пречки 
срещани в работата на съда, полицията и НПО при прилагане на Закона за 
защита от домашно насилие (ЗЗДН); 

 Подобряване на координацията между институциите, ангажирани с домашното 
насилие чрез участието на заинтересовани лица в създаването на Програма за 
работа с Пловдивски Районен Съд и с ОД на МВР-Пловдив в случаи на насилие 
срещу жени и домашно насилие; 

 Подобрени умения на прилагащите ЗЗДН магистрати при налагане на мерките 
за защита от домашно насилие и осигуряването на навременна и адекватна 
защита на пострадалите; 

 Подобрени умения на прилагащите ЗЗДН полицаи в хода на изпълнение на 
наложените мерки за защита от домашно насилие и осигуряването на 
навременна и адекватна защита на пострадалите; 

 Осъществяване на обмяна на опит в прилагането на ЗЗДН между съдилищата в 
Пловдивски и Благоевградски съдебен район, включващ анализ на действащите 
съдебни практики, тълкувание на закона, работа по конкретни съдебни казуси. 

 Създаване на нови стандарти на взаимодействие между държавните 
институции и НПО и устойчив междуинституционален механизъм за работа по 
ЗЗДН чрез общата работа по Програма за работа с Пловдивски Районен Съд и 
с ОД на МВР-Пловдив; 

 Постигане на дългосрочна ангажираност за сътрудничество между държавни 
институции и НПО чрез изготвени общи предложения за законодателни 
промени; 

 Домашното насилие във фокуса на обществения интерес чрез регулярното 
разпространение на информация през медиите и интернет. 

 
 

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 
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„Превенция и борба с престъпността" на Европейска комисия, Генерална дирекция 
„Вътрешни работи“. 
 

Проектът се осъществява едновременно в трите държави. В България, от 2014 
година, проектът се координира от Фондация „Асоциация Анимус” като Фондация "ДА" 
е партнираща страна. 

Общо 40 съдебни заседания в пет града на страната (Пловдив, Петрич, Варна, 
Бургас и Русе) бяха наблюдавани от обучени студенти в периода май 2014г. – април 
2015г. Изслушванията касаеха 11 случая на трафик на хора: 8 дела водени пред 
първоинстанционен съд и 3 дела водени пред второинстанционен съд. Всички дела се 
отнасяха до трафик с цел проституция/сексуална експлоатация. 

През декември 2015 год. беше изготвен мониторингов доклад вследствие на 
извършеното наблюдение по дела за трафик на хора. 

Резултатите от проведените наблюдения на работата на съда показват, че 
позицията и отношението към жертвите на трафик на хора в наказателните 
производства в България все още не е в съответствие с международните и европейски 
стандарти.  

През 2015 год. бяха образувани две дела за трафик на хора, чието правно 
представителство беше осигурено от специално обучени по проекта адвокати. Едното 
дело е на досъдебна фаза и е образувано в гр. Пловдив, другото дело е на съдебна 
фаза, първа съдебна инстанция, и е образувано в гр. Кърджали. 

За периода 01.01.2015 год. – 31.12.2015 год., 189 консултации бяха извършени в 
рамките на проекта, които включваха случаи на полово обусловено насилие – трафик 
на хора, сексуално насилие и домашно насилие. 

Повече информация за проекта може да бъде намерена на интернет 
страниците на Фондация „Асоциация Анимус“ (www.animusassociation.org) и на 
Фондация „Джендър алтернативи“ (www.genderalternatives.org). 
 

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. 

В периода септември 2014 год. – април 2015 год. по проекта беше извършено 
наблюдение на дела за трафик на хора, приключили и висящи дела. Извършен беше 
анализ на 23 съдебни заседания по висящи дела за трафик на хора относно това с 
какви трудности се срещат жертвите на трафик на хора в опита си да напуснат 
мрежите за трафик и да се реинтегрират в обществото. Разгледани бяха и 11 
приключени дела за трафик на хора, решени в гр. Пловдив през последните 5 години. 
Извършени бяха и 19 интервюта с жертви на трафик относно това какви трудности 
срещат в опита си да напуснат мрежите за трафик и да се реинтегрират в обществото. 

На 26.09.2015 год. беше организирана и проведена конференция „Подпомагане 
на жертвите на трафик на хора да получат достъп до правата си: Френска и Българска 
перспектива.“ Участие в конференцията взеха повече от 100 участници, вкл. 
представители на френската организация "Амикал дьо Нид", представители на съда, 
полицията, прокуратурата, социалните служби в гр. Пловдив и областта, както и на 
Община Пловдив. 

През 2015 год. беше изготвена Таблица с индикатори относно това какви са 
бариерите и възможностите на жертвите на трафик в България да се интегрират в 
обществото.  

Изготвена беше статия относно трафика на хора и специфичното му 
въздействие върху жертвите от ромски произход 

Изготвено беше и Ръководство за добри практики в случаите на работа с 
трафик на хора. 
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Повече информация за проекта може да бъде открита на сайтовете на 
Фондация „Амикал дьо Нид“ (amicaledunid.org) и на Фондация „Джендър 
алтернативи“ *www/gendera;ternatives.org). 
 

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.  
 
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.  
 
 
Годишен отчет по чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ 
 
Представяме Отчет за приходи и разходи, Счетоводен баланс и Отчет за паричните 
потоци за 2015 год. 
 
 
гр. Пловдив 
29.02.2016 год.     
 


