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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: Gender Alternatives Foundation / Фондация 
"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» за 2016 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 01.01.2016 год. – 31.12.2016 год., 558 консултации са 
предоставени на лица, пострадали от домашно насилие, 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.). 

 
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 01.01.2016 год. – 31.12.2016 год., 302 лица, пострадали от 
домашно насилие са посетили Консултативния център на ФДА и са получили 
консултиране по програмите на организацията, от които 63 са юридическите 
консултации, 50 са сесиите по програмата за психо-социално консултиране, 70 са по 
програмата за работа с деца, 27 сесии са извършени по програмата за работа с 
извършители на домашно насилие. Броят на предоставените консултации по 
телефона е 92. Броят на делата образувани пред Районен съд - Пловдив по Закона за 
защита от домашно насилие за 2016 год. е 241.  

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  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. – 30.04.2016 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 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. 

За периода 01.01.2016 год. – 30.04.2016 год., 15 национални дела са 
образувани по реда на Закона за защита от домашно насилие и 2 международни 
дела са инициирани пред Комитета на ООН за елиминиране на всички форми на 
дискриминация по отношение на жените. 
 

3. Проект „Услуги за подпомагане на жертви на домашно насилие и работа 
с извършители на насилие“. 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 – 13 месеца, начало – 10.12.2015г. 

 
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. 

За периода 01.01.2016 год. – 31.12.2016 год., 256 лица, пострадали от 
домашно насилие са посетили Консултативния център на ФДА и са получили 
консултиране по програмите на организацията, от които 155 са юридическите 
консултации и 101 са интерактивните информационни сесии. Броят на делата 
образувани пред Районен съд - Пловдив по Закона за защита от домашно насилие за 
2016 год. е 241.  

                                                           
2
 Експерт на ЦПК „Феникс“, ангажиран като външен експерт на ФДА. 
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4.   Проект „Мълчанието не е злато“ - национална инициатива за превенция и 
борба срещу домашното насилие, финансиран от Български Фонд за Жените  
(01.09.2016 – 31.12.2016). 
 
Проектът „Мълчанието НЕ е злато“ протече в рамките на 4 месеца (01.09-

31.12.2016г.) в 6 града в България. Етапите на изпълнение на проекта бяха логично 
организирани както следва:  

Координационна среща на участниците в Кампанията: Срещата се проведе в 
гр. Пловдив 16.09.2016. 

Съобщение до местните медии – Изготвено е общо прессъобщение, което е 
изпратено до всички участници в края на м. Септември, за разпространение на местно 
ниво. Съобщението е преведено на английски и е разпратено до международни женски 
организации. 

Онлайн кампания в социалните мрежи - В края на септември 2016г., се 
създава  специално за кампанията Facebook страница “Мълчанието НЕ е злато”. 

Застъпнически събития по градове по темите за насилието, основано на 
пола, домашното насилие и процесите на ратифициране на Истанбулската 
конвенция – Общо 11 събития бяха проведени в рамките на кампанията по градове. 

Улична кампания с доброволци - Кампанията с доброволци протече по 
градове – на нея бяха раздавани около 1700 брошури, приготвени специално за 
кампанията с въпросник „reality check”, чрез който всеки можеше да провери дали не е 
потенциална жертва на насилие. 

„Дни на отворените врати“ по градове - В «Дните на отворените врати» 
представителите на организациите отново подчертаха важността от активна 
гражданска позиция по въпроса като обявиха готовност за неформални срещи. 

Изготвяне на общ „Призив за действие“ - През декември месец 
организациите, парнтьори в проекта изготвиха и разпространиха общ „Призив за 
действие“ изпратен до 4 национални институции. 
 

5. Проект “Изграждане на капацитет в Южно-Средиземноморския регион за 
диалог и мониторинг на жените в обществото (CSO WINS)”. Проектът е 
финансиран от Европейската комисия. Фокусът е върху защитата на женските 
права в Южно-Средиземноморския регион (2015-2018); 

 
Фондация „Джендър алтернативи“ беше избрана измежду повече от 80 

европейски организации, представили проекти за защита правата на жените, да 
представи своя успешна практика в рамките на проект CSO WINS. 

След проведения трейнинг в Барселона, между 4 и 9 април 2016 год., 24 
организации от Южно-Средиземноморския регион имаха възможност да изготвят план 
за подобряване на условията на живот на жените в техния местен или национален 
контекст. Оценка на изготвените планове беше извършена в Алжир на 31.05.2016 год. 
и 8 организации бяха селектирани да осъществят своя кампания за подобряване 
участието на жените в обществения живот. В рамките на своята работа тези 
организации ще получат техническа подкрепа от експертите на проекта, както и 
подкрепа от ментор измежду 12 експертни организации, участници в инициативата. По 
този начин ще бъдат създадени 8 партньорства, чрез които ще се задълбочат 
взаимното учене и обмяната на добри практики в сферата на защита правата на 
жените. 

ФДА е сред избраните 8 експертни организации и осъществява партньорство с 
организация за защита правата и интересите на жените в Либия – Джусур център. 

 
6. Проект CONVEY – Противодействие на сексуалното насилие и тормоз: 

Привличане на младежите от училищата в дигитално обучение по 
въпросите на джендър стереотипите (Ref. 
JUST/2015/RDAP/AG/SEXV/8572), съ-финансирон от Програмата на 
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Европейския съюз за права, равнопоставеност и гражданство (01.09.2016 – 
28.02.2019); 

 
Проектът предвижда следните основни дейности: 
Онлайн симулационна игра за младежи 

Предвижда се изработването на Онлайн симулационна игра за младежи по темата 
джендър стереотипи. 

Пилотна програма в училищата 
Предвижда се изработването на Пилотна програма в училищата за учители и ученици 
по темата джендър стереотипи, ролята на дигиталните медии при сексуализацията на 
жените, и връзката на джендър ролите със сексуалното насилие и сексуалния тормоз. 

Разпространение и визуализация 
Планира се изготвянето на онлайн кампания, която да представи проекта, неговите 
дейности и резултати. 

Отчетност и мониторинг 
Предвижда се изготвянето на план за отчетност и мониторинг на проекта, който да 
бъде следван от всички партньори. 

Първа работна среща по проекта беше проведена в Палермо-Италия на 14-
15.11.2016 год. 
 
ІІ. Дейност на Фондация „ДА”, свързана с превенция и борба с трафика на хора. 
 

1. 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" (15 септември 2014 – 15 септември 2016 год.).  

 
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 01.01.2016 год. – 15.09.2016 год. по проекта беше изготвено 

изследване на публичните структура подкрепящи защитата на правата и интересите на 
лицата пострадали от трафик на хора. 

В края на месец април 2016 год. беше проведена последна работна среща по 
проекта. 

На 2-3 юни 2016 год. в Париж – Франция беше проведена заключителна 
конференция по проекта, в която участие взеха 7 представители на ФДА и експерти от 
област Пловдив. 

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). 
 
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 
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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 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 2016 год. 
 
 
гр. Пловдив 
20.03.2017 год.     
 


