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ВМЕСТО ПРЕДГОВОР

Тази книга е за Сдружение „Шанс и закрила”, за неговия 20-годишен път, за хората, които са изминали 
пътя, за постигнатото, за предизвикателствата и уроците. Тя е разказана от тези, които са давали и получавали, 
вървейки по него.

Началото – 1 август 1996 г. – събра 21 ентусиазирани мечтатели, за да дадат простор на  идеите си  и 
да създадат  едно Сдружение. Мечтатели, които вярваха, че гражданска организация се прави от граждани, 
посветени на една мисия. И те определиха своята мисия кратко:

Сдружение „Шанс и закрила“ работи за децата и младите хора от Хасково и региона във всички области, 
свързани с тяхното благополучие.

Тези хора записаха своите имена под учредителния акт с гордост и вяра, че могат да дадат нещо от себе 
си за доброто на децата. 

Трудно и неразбираемо за  другите беше да обясняваме кои сме, за какво сме се събрали, как ще го 
постигнем. А и ние самите не бяхме съвсем наясно. 

Сега, 20 години по-късно, имаме зад гърба си опит и постижения, които искаме да споделим.

Тази книга има 2 части. В първата - ние, от екипа на сдружението, разказваме за пътя, такъв, какъвто 
ние го виждаме. Във втората част – даваме думата на другите да говорят за нас.

Благодаря на всички, с които бяхме и сме заедно. Благодаря за споделеното преживяване на добрина 
и  съпричастие, на увереност и устрем.
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ИСТИНСКИ ИСТОРИИ

Гергана
Сега е на 25 години, има семейство, грижи се за малкото си момиченце.

- Разкажи ни как попадна в Дневния Център?

Тогава Дневният център се помещаваше в една сграда /до дом „Надежда”/, 
която сега е Дневен център за стари хора. Първите деца бяхме аз и братовчедка ми 
Румяна. Това не се забравя. Аз бях на 6 тогава, а братовчедка ми – на 3 години. Тогава 
живеехме в кв. „Орфей” – бяхме две семейства в един апартамент, с общо 6 деца.  
Една какичка, която се оказа доброволка в Дневния център ни видя на улицата и ни 
попита: „Искате ли да идвате?” и ние казахме: „Да”. 

- Какво си спомняш?

- Най-хубавите ми моменти бяха там - играехме, забавлявахме се. Но това беше 
от понеделник до петък, от 9 до 16 часа. Останалото време трябваше да мислим как 

да оцеляваме. Прибираш се вкъщи, а там - студено, чудиш се къде да спиш, как да се стоплиш, какво да 
работиш, за да изкараш някой лев, да изпросиш, за да си осигуриш храна за семейството си. Налагаше се 
да ходя да прося, за да купя боза за малката си сестра. Бозата беше евтина - 20 стотинки, а млякото - скъпо. 
Аз бях тогава на 9 - 10 години.  

В дневния център имаше любов, топлина, разбиране. Грижа, която вкъщи не ни се даваше. Колкото и 
да си тъжен, винаги ще се намери някой да те прегърне, да те успокои, да ти даде милувка, да споделиш… 

През целия ми живот до ден днешен, това, което не съм имала, го давам на детето си. Всичко, което 
съм искала да имам аз, в момента тя го има - бащина обич, майчина обич, собствена стая, пълна с играчки, 
топлина, любов, внимание. 

Хубавото за всички деца, които бяхме в дневния център, е че имахме пример, че ни се показваше 
верния път. И аз съм криввала от него, но винаги съм знаела, че това не е добрият път и съм се връщала 
обратно. Задавала съм си въпроса „Такъв живот ли искам да живея?“ 

Точно там, в дневния център, аз се научих да се справям сама, да се грижа за ближния, да помагам на 
приятелите си в най-лош момент. Ако там не ми се даваше тази любов и грижа и аз сега нямаше да мога да 
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ги давам. Нямаше да мога в момента да си гледам детето и да имам това семейство. Благодарна съм, че в 
определени етапи от живота си попадах  на добри хора - учители, лекари /защото много боледувах/ и от тях 
съм научила много добри неща за живота и съм ги запазила до ден днешен. 

Днес отглеждам най-важното нещо в живота си – моето дете. Имам огромната подкрепа на съпруга си 
и неговото семейство. Взех си всички изпити за фризьорство, остана ми матурата, но и с нея ще се справя. 
Карам шофьорски курс – минах теорията, предстои ми кормуване. Радвам се, че попаднах на добър мъж, 
но и на добра свекърва. Толкова много я обичам! Страхотен човек - съвременна е. С нея мога да споделям, 
да общувам по всякакви теми. Тя винаги ме подкрепя. Тя е поредната майка в моя живот! 

В живота трябва да си благодарен за това, което ти се дава. 

Не съжалявам, че минах този тежък път на тази ранна възраст. Дори съм благодарна за него. Хората 
казват, че Господ давал изпитания на най-силните. Аз се справих с тая задача. И сега съм готова, каквото и 
да ми се случи, да го понеса и да се справя с него. За мен няма „не мога“ и „не знам“. И това всичко дължа 
на хората, които са били покрай мен в детството ми /най-вече на възпитателите от дневния център/.

Данчето
Сега е на 23 години, има семейство и отглежда  детето си.

- Как попадна в Дневния център?

- Спомням си, че ме доведе баба. Бях в трети клас. По това време не ходех на 
училище, бягах от часовете, лъжех, държах се лошо. Бях много непокорна. Баба 
беше научила отнякъде за Дневния център и с баща ми решили да ме запишат, за да 
съм под око и да правя нещо смислено.  Така започнаха нещата. 

- Какво си спомняш  от посещенията си  в ДЦ?

- В началото не знаех какво ме очаква, даже много не исках да ходя, но с времето 
свикнах и дори започна много да ми харесва. Усещах, че наистина там имам закрила. 
Беше много забавно. Всеки ден имаше нещо ново – игри, гости от интересни места, 

имаше кой да ни изслушва проблемите. Винаги бяхте готови да ни помогнете – изслушвахте ни, съветвахте 
ни. Сприятелих се с всички деца, може би, защото съдбите ни бяха много близки и това ни свързваше. Никой 



5

не беше повече от другите. Всички бяхме на едно ниво – с проблеми, но това ни сплотяваше. Въпреки, че по 
цял ден бяхме заедно, продължавахме да се търсим и вечер, след като затвори Центърът.

Много ярко си спомням едно лято. Имахме гости от Англия  - много забавни. Играхме с тях една игра 
– целихме се с водни топки на площада. Беше мокро и много весело! В същото лято ходихме  с децата 
на Кенана. Аз, естествено се инатях за нещо по пътя. Няколко пъти падах, въпреки предупрежденията да 
внимавам. Накрая си разраних коляното и госпожата ме превърза. А лагерите на морето не мога да забравя 
и до днес. Исках непрекъснато да съм във водата. Госпожите се опитваха да ме ограничават, но аз не ги 
слушах. После ме наказваха да не влизам във водата, но много бързо ми прощаваха и аз пак бях вътре с 
другите деца. А бе, всички беше идеално! И сега още и още ми липсва това време.

- Промени ли се  нещо  у теб ? Какво?

Първо – научих се да се съобразявам с другите, да съм по-търпелива. Аз бях много избухлива. Каквото 
си кажех на момента, това правех, без да се интересувам за последиците.

Второ – станах по-отговорна. Спрях да бягам от училище. Замислих се кое е важно за моя живот и кое 
не е. И аз наистина имах право да избирам по кой път да поема. Избрах да остана в Центъра и да опитам да 
се променя към по-добро. Много плаках, когато Центърът затвори. Това се случи в най-трудния ми период 
– VІ – VІІ клас. Две седмици съм ревала вкъщи и съм искала да се върна отново там. Все се надявах да 
отворите отново, но това не се случи. Дори и сега ми липсва. Че как иначе – там премина детството ми!

- Как се случи тази промяна у теб?

- Случи се, защото вие бяхте непрекъснато до нас. Не се отказахте от нас. Подкрепяхте ни, показвахте 
ни кой е правилният път. А аз ви си доверявах и се вслушвах в думите ви, макар и да не ми личеше много 
тогава. Вътрешно усещах, че това е правилно. Усещах вашата любов.

- Какво от наученото ти е послужило в живота? С какво се занимаваш сега?

- Завърших средно образование, омъжих се и сега отглеждам детето си.
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В ОГЛЕДАЛОТО
(Какво свърши сдружението за 20 години)

Дейността на сдружението е структурирана в програмни области, следващи нейната мисия. Започнахме 
с една област, сега  - те са 4. Понякога нещата се смесват, излизат извън структурата, но в повечето случаи 
това е добре, защото с един проект или дейност сме полезни на различни места. 

Реализирането на всяка област се случва чрез изпълнение на програми от множество взаимно свързани 
и допълващи се проекти (приложение 1).

ПРОГРАМНА ОБЛАСТ 1
ПОДКРЕПА НА ДЕЦА, НУЖДАЕЩИ СЕ ОТ СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА

Това е първата и основна програмна област на сдружението. Във времето, идеята за подкрепа се разви 
в няколко насоки и обхвана следните групи:

	Безнадзорни деца
	Деца с увреждания
	Деца, застрашени от институционализиране
	Деца от малцинствени групи
	Подкрепа на семействата на децата в риск

Диаграма 1 илюстрира използваните подходи на подкрепа към различните групи деца и техните 
семейства.

БЕЗНАДЗОРНИ ДЕЦА:

Това е първата програма за първата група деца, с която стартира работата на сдружението. В началото, 
през 1996, най-видими бяха проблемите на децата на улицата, където имаше:

o Деца, работещи и живеещи на улицата;

o Просещи деца – чиито близки ги принуждават да работят ежедневно на улицата;

o Деца от семейства,  чиито родители не могат или не желаят да се грижат за тях.
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       Диаграма 1
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Работата с тях премина през няколко етапа: Улична работа, Приемна за децата на улицата, Дневен 
център и Социално образователен център. Всеки от етапите надграждаше постигнатото в предходните и се 
фокусираше върху най-неотложните потребности на децата в дадения момент:

1. Улична работа (1996 – 1999)

11 доброволци създаваха доверителни контакти с децата - там където те живеят или работят: разговаряха 
с тях и търсеха институциите за решаване на конкретни техни проблеми;

2. Приемна за децата на улицата (1998 – 1999)

Защитено пространство за периодични срещи и пряка работа за развитие на децата - грижа за здравето, 
програми за развитие на социални умения.

3. Дневен център (12.1999 – 12.2004)

Ежедневно осигуряване на подслон за 20 деца, топла храна, здравна грижа, учебни пособия, програми за 
развиване на социални умения и умения за учене. Специалисти от сдружението работеха със семействата за 
повишаване на родителската им компетентност. Работата с децата непрекъснато се обогатяваше, допълваше 
и развиваше съобразно характеристиките на децата, техните семейства и среда. 

127 деца – е посрещнал  Дневният център и им е предоставил различни видове услуги. Посещенията 
за периода са 19365, което означава, че средно дневно Дневният център е приютявал 15 деца.
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4. Социално-образователен център

Следващата стъпка, след задоволяване на ежедневните нужди на безнадзорните деца от храна, дрехи, 
топлина е подкрепата, от която те се нуждаят, за да осъзнаят своите жизнени перспективи и да получат 
умения да ги следват.
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Социално-образователният център разработи про-
грами за подкрепа на обучението по математика, българ-
ски език, природни науки, както и за развиване на соци-
ални и творчески умения. 

Опитът в прилагането на програмите е обобщен 
в книгата „От несигурност – към благополучие”, 
която представлява своеобразен модел за подкрепа 
в обучението и развитието на деца в риск, приложим 
и в образователни институции, в които се учат деца с 
подобни проблеми.

Социално-образователният център предложи подкрепа на 477 деца, като общият брой проведени 
занимания е 1789 часа. Чрез  мобилна работа от 354 часа програмите достигнаха до деца от 5 села 
–  Малево, Книжовник, Войводово, Крепост, Узунджово.
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ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ  1997 - 2000

По тази програма е създаден първият и единствен Дневен център за деца с увреждания в Хасково, 
известен сега сред обществеността като дом “Марина”.

Сдружението пое и изпълни своя ангажимент в неговото създаване. Съществуваща сграда на 
изоставена детска ясла бе реновирана и приспособена към потребностите на децата с увреждания. Наред с 
привлечената финансова подкрепа, бе осигурена консултантска помощ от архитекти, проектирали подобни 
сгради във Великобритания, както и доставка на подходящи материали и съоръжения за осигуряване на 
безопасна среда за децата. Принц Чарлс подари микробус с платформа за транспорт на децата.

Дневният център бе открит през 2000 година и неговото управление се пое от община Хасково.

ПРЕВЕНЦИЯ НА ИЗОСТАВЯНЕТО

Бедността, липсата на родителски умения, ранните раждания са сред основните фактори за изоставяне 
на децата и настаняването им в социални институции.

Подкрепа на семейството да подобри грижата за детето си, развиване на родителските умения, е 
съпътстващ компонент на всички програми в програмно направление „Подкрепа на деца, нуждаещи се от 
социална закрила”. Ангажиментите, които поехме в процеса на  деинституционализация на грижата за деца, 
през 2013 година, наложиха структуриране на тази програма като самостоятелна, с 2 важни направления:

1. Активна семейна подкрепа (2015 - продължава)

Тази програма се изпълнява от българския клон на „Надежда и домове за децата” и се осъществява на 
територията на Хасковска област от членове на нашия екип. Тя осигурява спешна и фокусирана подкрепа 
за семейства на деца от 0 до 3 години, които са в пряк риск от настаняване в институция – храна, дрехи, 
лекарства за детето; леки ремонти и обзавеждане на помещенията, където ще се отглежда детето; издаване 
на документи на детето и родителите, които осигуряват достъп до здравна и социална помощ.

10 деца от областта  продължават да живеят в семействата си, благодарение на програмата през 
2016. Това е само началото – амбицията е да продължим докато всички деца от Хасковска област 
намерят своето или приемно семейство.
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2. Превенция на ранни бракове (2013 – продължава)

Интегриран модел за работа с деца и семейства в риск, който има за цел да подобри грижата за детето 
в семейството и да го предпази от институционализиране чрез ранно идентифициране на деца в риск от 
изоставяне; работа с деца и родители насочени към предотвратяване на ранни бракове.

102 деца в риск от ранно задомяване са участвали в обучение за осъзнаване на риска от брак в 
ранна възраст за развитието на детето.

327 членове на  семействата са работили за подобряване на връзката дете – родител и развитие 
на родителски умения.

ПОДКРЕПА НА ДЕЦА ОТ РОМСКИ ОБЩНОСТИ ЗА ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАНИЕ И ЗАДЪРЖАНЕ В УЧИЛИЩЕ

„Да създава предпоставки за равностойно развитие на децата и младите хора с различен социален, 
етнически, здравен и образователен статус” е основна ценност за сдружението, вписана в неговия Устав. 
Децата от ромския етнос участват равностойно във всички програми и дейности на сдружението от неговото 
създаване до сега. 

Провокирано от очертаващите се в последните години, тенденции на отпадане на деца от ромската 
общност от образователната система, на намаляване на училищните постижения, на все по-слабото владеене 
на български език, сдружението започна да търси подходи за тяхното решение. Ето част от отговорите:

1. Подкрепа на ранното детско развитие (2014 – продължава)

Според изследване на Световната банка от 2012 година, в България 45% от децата от ромските 
общности не посещават детска градина. Изследователски проект цели да установи кой е най-ефективният 
подход за увеличаване посещаемостта на децата  и да се застъпи пред държавните институции за неговото 
приложение. Програмата е с национален обхват, изпълнява се от Тръст за социална алтернатива, а 
сдружението е партньор за региона. 

5737 деца от цялата страна са посещавали безплатно детска градина , като 99 от тях са от област 
Хасково за периода 2014 – 2016 година
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2. Подкрепа на образованието на деца от ромската общност (2014 – продължава)

Основната цел е задържането на децата в основното училище, подобряване на техните образователни 
постижения и насърчаване на преминаването им в по-горна образователна степен.

138 деца са участвали в програма за развитие на социални умения, в допълнителни занимания по 
български език и математика, в летни дейности, насочени към сплотяване на децата и насърчаване на 
говоренето на български език.

ПОДКРЕПА НА РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА В РИСК 

Семейството създава градивна среда за развитие на всяко едно дете и задоволява индивидуалните 
му потребности от здраве, емоционална свързаност, чувство на сигурност, необходимост от зависимост, 
образование, социално вграждане и успешна самореализация.

Подкрепата за уязвими групи деца минава през подкрепа на семейството, в което те живеят и израстват. 
Макар понякога ангажирането на семейството да е изглеждало невъзможно, никога не сме подценявали 
неговия принос в развитие на детето и значението му в решаване на неговите  проблеми. През годините 
сдружението развива 3 основни форми за работа с родителите:
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1. Училище за родители (1997 – 
продължава)

Форма за групова работа с родители 
за повишаване на капацитета им да 
реализират успешно функциите си по 
отглеждане и възпитание на своето дете. 
То е многопластовата подкрепа, насочена и 
към разума и към емоциите на родителите. 
То предоставя възможност на родителите 
свободно да комуникират помежду си, да 
споделят личен опит, да търсят отговори 
на интересуващи ги въпроси, да получат 
консултации от специалисти. Темите на 
училищата са различни – обикновено 
свързани с темите, по които се работи 
с децата – ранни бракове, насилие, 
образование.

2. Консултиране (1997 – продължава)
Индивидуална подкрепа за родителите или хората, които се грижат за  детето за подобряване на връзката 

дете – родител, за хармонизиране на взаимоотношенията в семейството, за преодоляване на конкретни 
проблеми, свързани с отглеждане и възпитание на детето. Консултациите са социални, психологически, 
както и такива за свързване на семейството с институции в общността, които могат да решат конкретни 
негови проблеми.

3. Фамилни групови конференции (2011 - продължава)
Организирана от независим координатор, среща на разширеното семейство (родители, близки, 

роднини и социалната им мрежа) за изработване на  най-добрия план за преодоляване проблема на 
детето. Това е модел, който дава възможност семейството да мобилизира собствените си сили и ресурси, 
само да вземе решения за преодоляване на проблема и съответно да носи отговорността за изпълнение на 
решенията.



15

ФГК е универсален модел – може да се организира по повод на различни проблеми на детето – 
отсъствия от училище, слаби училищни постижения, риск от изоставяне на детето, насилие върху детето 
или в семейството.

Зара Костадинова – началник отдел „Закрила на детето”, Хасково:

Най-голямо влияние и въздействие върху мен, от дейностите на „Шанс и закрила”, оказа 
участието ми в провеждането на ФГК. Промени в мен изцяло нагласите ми към управлението на 
конкретен случай – резултатите са по-добри, когато се даде шанс на семействата сами да се 
справят с проблемите си.

Добромира Христова – социален работник в отдел „Закрила на детето”, Хасково:

Промени се нагласата ми към семействата на децата в риск в посока на гласуване на повече 
доверие на семействата да активират силите си за справяне с проблемите.

ПОДКРЕПА 
НА РОДИТЕЛИ

Училище за родители

• 34 училища

• 980 участника

Фамилни групови 
конференции

• 82 ФГК

• 610 участника 
   в конференциите

Училище за родители

• 107 родители на деца
   застрашени от изоста-
   вяне  или не добра
   родителска грижа
• 163 родители на деца 
   с проблеми в училище
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ПРОГРАМНА ОБЛАСТ 2
ЗАКРИЛА НА ДЕЦАТА ОТ НАСИЛИЕ И ВЪВЛИЧАНЕ В ТРАФИК

„Шанс и закрила” има самочувствие на пионер, както в региона, така и в страната в осмисляне и 
разбиране на феномена „насилие над дете”, в създаване и приложение на дейности и програми, насочени 
към неговото предотвратяване.

Работата в това направление стартира през 2002 година като естествен отговор на нуждите на децата в 
риск. Осъзнавайки, че насилието е част от тяхното ежедневие, започнахме да мислим и търсим начини как 
да бъдем полезни. В продължение на почти 15 години тази програмна област продължи да се развива, като 
включваше все по-голяма част от онези сфери на дейност, които правят една система за закрила на децата 
от насилие и трафик всеобхватна и ефективна.

Кои са те:

1. Междуинституционално сътрудничество
Ангажиране на всички институции свързани с проблема и създаване на мултидисциплинарен екип.

През 2003 година 20 представители на социалните служби, полиция, образование, услуги за деца започнаха 
да говорят на един и същ език за насилието над деца и да работят в синхрон по проблема.

Закрила на
децата от
насилиеK K

Между-
институционално
сътрудничество

Обществена
чувствителност

K

Програми
за

деца
K

Обучение
на

специалисти

K

Политики
на

общността
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Екипът не устоя на времето и промените в институциите, но хората в него и до сега носят разбирането 
за проблема и са полезни за общността.

2. Програми за деца, насочени към превенция на насилие и въвличане в трафик
Разработени са 9 програми, които адресират различни аспекти на проблема и са насочени към различни 

възрастови групи:
2.1. Детска полицейска академия – програмата  използва  естествения интерес на децата,  на възраст 

9-10 години, към работата на полицията и личността на полицая.  Тя учи децата да уважават законите и 
институциите;  да познават и отстояват  правата си и да уважават правата на другите; да се грижат за своята  
безопасност;

2.2. Силни без насилие за малчугани – с помощта  на игри и приказки  децата от детски градини се на-
учават да бъдат толерантни към различията; да се противопоставят на неприятни за тях действия от страна 
на други хора;

2.3. Силни без насилие – програмата учи децата да контролират собствените си агресивни импулси; да 
преодоляват своята раздразнителност и  склонност към конфликтно поведение;

2.4. ТЕСИЯ – за деца и младежи, които имат затруднения при контрола на собствените си емоции и 
агресивно поведение. Те се научават да раз-
познават собствените си чувства и тези на ос-
таналите  и да контролират агресията си;

2.5. Равнопоставени в любовта – тийней-
джърите се учат да разграничават равнопоста-
вени от неравнопоставени романтични връз-
ки; да забелязват признаците, показващи кога 
една връзка се превръща в злоупотреба; да се 
справят в ситуации на насилие, основано на 
пола;

2.6. „Стоп трафик” – децата  разбират как 
да идентифицират видовете насилие и тра-
фик на хора; да разпознават механизмите за 
въвличане в трафик и местата, където това  
най-често може да се случи; как и къде да тър-
сят помощ; да общуват безопасно в интернет;
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2.7. Сладкодмумко – развива способно-
стите на децата да общуват с връстници и въз-
растни; да работят в екип и да си сътрудничат 
в клас; да отстояват собствено мнение, както и  
да приемат и разбират различията;

2.8. „Толерантни и равнопоставени” – 
програмата помага на децата от начален курс 
да разберат как полът може да влияе върху 
междуличностните взаимоотношения, как да  
разпознават  чувствата си  и да  бъдат съпри-
частни към чувствата на другите; как да овла-
дяват гнева си и разрешават конфликти  без 
насилие;

2.9. „Аз съм скаут” – програмата използ-
ва естествените нагласи на децата към 
приключения, изява и признаване на 
постиженията. Тя  стимулира тяхната 
инициативност и ангажираност в об-
ществено значими каузи. Учи ги да  ра-
ботят в екип; да изграждат добри взаи-
моотношения с връстниците си; да пое-
мат отговорност;

Заниманията по всяка програма се 
провеждат под формата на групово-ди-
намичен тренинг. Участието е преди 
всичко забавление за децата – чрез 
ролеви игри и решаване на казуси, те 
усвояват знания и практикуват умения, 
свързани с темата на съответната про-
грама.



19

„Оценката показа, че във всичките си дейности Сдружение „Шанс и закрила”  успява да съз-
даде среда за развитие на децата, чиито характеристики са: стремеж за разбиране на детето,  
уважение към него,  възможност за развитие на неговия потенциал и реализиране на този потен-
циал. Тази среда е различна от училището и често от семейството.  Младежите говорят за тази 
среда като за „защитена и достъпна“.

Резултат от тази среда е, че попадналите в нея деца и младежи се променят. Те стават 
по-автономни и активни, по-уважаващи другите и себе си, по-успешни и по-креативни.1

За периода 2002 – 2015 година, в изброените по-горе програми са участвали 5136 деца. Тяхното 
разпределение по видове програми е, както следва:

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

ДПА

Сладкодумко

Силни без насилие

Силни без насилие за малчугани

Равнопоставени в любовта

Толерантни и равнопоставени

Стоп трафик

Аз съм скаут

5136 деца в програмите

1Галина Маркова, „Анализ на позитивната промяна и факторите за постигането й в услугите предоставяни от сдружение 
„Шанс и закрила”, Доклад от оценка, 2013
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Споделено от децата:
Кремена: Два момента са се запечатали много силно у мен: Проект „ Мисия Скаут” и проект 

„Толерантност и равнопоставеност”. Това беше времето, когато се учехме на  добрина – да я 
получаваме и после да я раздаваме. Помня работата ни като доброволци в  ДДЛРГ „Проф. д-р Асен  
Златаров”. Там се сблъсках с много тежки съдби, които наистина докоснаха сърцето ми. Радвам 
се, че точно там успяхме да създадем приятелства и да се опитаме да помогнем!

Джансел: Сдружение „Шанс и Закрила“ е организацията, която се занимава с дейности, 
свързани предимно с деца и тийнейджъри.  Смятам, че хората, работещи там по уникален начин 
успяват да възпитат у младите  поколения съпричастност към различни социални проблеми.

Марио: Вярвам, че всеки човек който се докосне до живота ни може да ни бъде учител, 
независимо кой е и какъв е. Приятелите, които открих в сдружението и хората, до които се 
докоснах в обученията и проектите определено мога да кажа, че ми бяха учители. Научиха ме да 
бъда по-толерантен, по-позитивен, научих се да свеждам предразсъдъците си до минимум и също 
така да се забавлявам по начини, по които не бях преди това. Това,  което преживях благодарение 
на „Шанс и закрила“, ще помня винаги. 

3.Обучение на специалисти, които са 
ангажирани с проблемите насилие и трафик на 
деца.

Закрилата на детето и гарантиране на неговите 
права преминават през информираността на 
възрастните за проблема, през способността им 
да го идентифицират и през действията, които 
те предприемат в съответствие със закона и 
конкретната ситуация.

В създаването на такава подкрепяща среда за 
децата,  сдружението се включи като организира 2 
типа обучения за специалисти:
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Тематични – свързани с приложе-
ние на описаните по-горе, програми 
за деца. Така, специалистите осмислят 
по-добре темата, практикуват нейно-
то преподаване в защитена среда и са 
по-уверени в подходите за нейното ре-
ализиране; 

Общи – за запознаване с фено-
мените  насилие и трафик на деца на 
специалисти от образователната и 
здравната сфера. Способността на про-
фесионалистите от тези общности да 
разпознават и да реагират бързо и по 
подходящия начин при установяване 
или съмнение за насилие над дете е от 
критично важно значение за предотвратяване на насилието или за ограничаване на въздействието и после-
диците от него.

„Така обучението, предлагано от сдружението, е постоянна негова дейност, която поддържа 
качеството на работата и създава условие за развитие  на нови подходи и програми от обучените 
от сдружението екипи. За всички от участниците обученията, проведени от Сдружение 
„Шанс и закрила” са ключът към промяната. Обучителните семинари подкрепят емоционално 
участниците- професионалисти, работещи с деца, помагат им да се усетят част от мрежа, да 
се успокоят, да започнат да гледат на работата по насилието като на усвоима задача.“2

1051 са възрастните, участвали в обученията за превенция на насилие и въвличане на деца в  
трафик. Разпределението им по професионални сфери е показано в диаграмата.

2Галина Маркова, „Анализ на позитивната промяна и факторите за постигането й в услугите предоставяни от сдружение 
„Шанс и закрила”, Доклад от оценка, 2013
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Ана Гочева, старши учител, СУ „Желязко Терпешев”, гр. Любимец:

Промени се цялостната ми нагласа към преподаването – осъзнах, че смисълът на работата ми е 
не само да образоваме ума, но преди всичко да образоваме душата – не само на нашите ученици, но 
и своята собствена. Защото в основата на преподаването е взаимността.

Промени се подходът ми към преподаването – ползвам в часовете си много от методическите 
разработки на „Шанс и закрила” по значими теми – ролеви игри, казуси.

Мария Кунчева, педагогически съветник, СУ „П. Хилендарски”, Хасково:

Всички иновативни методи,  техники  и подходи съм ги  усвоила от сдружението. Работата ми в 
училище е немислима без ръководствата, практическите наръчници и брошури, които вие издавате.

Милена Янева, учител, Основно училище „Свети Климент Охридски”, Хасково:

Усвоих знания и умения за работа в екип, интерактивни техники, информация за детската психика 
и развитие от хора, които имат практика в тази посока.

Петя Тилева-Михайлова, педагогически съветник, ПГТ „Александър Паскалев“, Хасково:  

Чувствам се по-компетентна и уверена. 

участници в обученията
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4. Влияние върху формиране на политики на общността за закрила на децата от насилие

Изучаване и анализиране на проблема на местно ниво, търсене на неговите корени и предпоставки 
и идентифициране на наличните ресурси  са първите стъпки към ефективни и приложими решения. 
Сдружението проведе 2 проучвания:

- Насилието над  децата в условието на социален преход  през  2004;
- Анализ на проблемите и пропуски в системата за закрила на детето в община Хасково – 2009/2010.

Резултатите от тези проучвания ни дадоха отправна точка за структуриране на работата в тази програмна 
област, за създаване на програми за деца и специалисти, които да адресират проблемите и да са съобразени 
с местните условия и ресурси.

Създаване на политики в общността - натрупаният опит за това, какво е необходимо децата, експертите, 
родителите и институциите да правят, за да се формира среда за закрила на децата от насилие, намери 
израз в инициатива за създаване на политики за закрила на децата от насилие в  училище. Инициативата 
се пилотира през 2009 година в едно училище в  Хасково, което и до днес следва тази политика и работи 
в синхрон с институциите и родителите.  Последващи нормативни документи на МОН регламентираха 
създаването на училищни политики, които ние подпомагаме пряко или чрез създадената вече експертиза 
на педагози и педагогически съветници. 

Следваща наша цел е изработване на такава политика на ниво община, за да бъдат действията 
координирани и ефективни.

Поддържане на среда, която да информира и разпространява знанието и опита за закрила на децата от 
насилие е важно средство да се държи проблема във фокуса на общественото внимание, да се предприемат 
необходимите действия и да се създава пространство за специалистите да научават и споделят новости и 
практики.

За 15 години сдружението издава  и разпространява 9 методики за приложение на програмите за 
работа с деца, 23 информационни брошури, стикери и плакати в хиляди екземпляри, 2 телевизионни 
клипа, провежда десетки пресконференции с последващи публикации в медиите, организира 3 
национални конференции, 11 кръгли маси и над 100 работни срещи.
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ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3
ДЕТСКО И МЛАДЕЖКО УЧАСТИЕ

Детско и младежко участие е програмна област, която организацията започна да развива целенасочено 
от 2004 година. Отначало – като част от другите програми, а след 2008 – като самостоятелно направление на 
дейност, със собствена стратегия за развитие,  основана на разбирането, че на детското участие се възлагат 
много промени в обществата в полза на тяхното демократизиране.

Целта на тази програма е да направи децата и младите хора пълноправен и активен субект в процесите 
на решаване на проблеми, които се отнасят до тях и тяхното развитие, да подкрепи младите хора да поемат 
отговорност за идеите и решенията си и да осъзнаят, че промяната, която желаят, зависи и от самите тях.

Постоянно действаща група от младежки лидери е катализатор на участията на младите хора в програмите 
и дейностите на сдружението. Те са посредник между идеите и тяхното реализиране сред връстниците им. 
За тези години 116 млади, активни хора са се присъединили с ентусиазма си към реализиране на каузата на 
сдружението. Още толкова са младежките лидери от Свиленград и Любимец, които на своя територия се 
включиха към осъществяване на отделни инициативи и проекти на сдружението.

И като обобщение, на въпроса какво получихте от Шанс и закрила, младите хора отговориха: 
„Самочувствие и информираност, увереност, опит, знание, контакти.“ 

Директори споделят, че Детското участие поражда процес на „демократизиране“ на 
училищната среда и  отказ от „йерархичните отношения“.  В такава среда децата участват по 
нов начин, от който се възползват и учителите.3

Младежките лидери получават необходимата подготовка, за да могат, прилагайки подхода “Връстници 
подкрепят връстници” да привлекат и ангажират повече млади хора в дейности, полезни за общностите.

Младите хора участват в дейностите на организацията по 2 основни начина:

1. Младежки компонент в проекти на организацията.
В този случай младежите подкрепят проектните дейности и са проводник между възрастните и 

децата – участници в дадена програма. Те консултират възрастните за „вървежните” методи и подходи на 
работа, активизират участието на своите връстници в съответната програма и „свеждат” на разбираем език 
проблемите, върху които се работи.

3Галина Маркова, „Анализ на позитивната промяна и факторите за постигането й в услугите предоставяни от сдружение 
„Шанс и закрила”, Доклад от оценка, 2013
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Такъв подход е използван при осъществява-
не на програмите „Равнопоставени в любовта” и 
„Стоп трафик”. 25 младежки лидери помагат на во-
дещите на групово - динамични тренинги с деца и 
младежи, като обясняват на връстниците си какви 
са начините за въвличане в трафик и как могат да 
бъдат избегнати; изслушват съучениците си, когато 
те им споделят за проблеми във взаимоотношени-
ята в двойката, дават им съвети как и къде могат 
да потърсят помощ, ако попаднат във връзка, осно-
вана на власт и контрол, а не на толерантни и рав-
нопоставени взаимоотношения между момичето и 
момчето; разработват информационни материали 
с послания, разбираеми за съучениците им. 

2. Проекти и дейности изцяло инициирани и изпълнени от млади хора за млади хора.
Нека доброто започне от теб – това е мотото, под което младите хора вършат своите добри дела. А те 

са много, ето някои от тях:

Превенция на зависимости
Използвайки силата на изкуството и неформалното образование, младите хора ангажираха 

вниманието на общността с този проблем. Те провокираха своите връстници и насочваха тяхното внимание 
към последиците от  рисково поведение, обсъждаха заедно с тях алтернативата, водеща към смислен и 
пълноценен живот и развитие.

15 младежки лидери  и 65 техни съученици участваха в инициативата.

Гласът на децата срещу  насилието.
В 7 училища бяха изградени символични Стени срещу насилието – стени от постери, поставени на 

видно място в училището.
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1900 участници, с над 1000 уникални послания, написаха или нарисуваха своите виждания за причи-
ните за агресивно поведение сред  децата; предложиха идеи за справяне с агресията и подобряване на 
междуличностните отношения, изразиха мнения как може да бъде намалено насилието в училище и извън 
него.

Социална работилница
20 младежки лидери от Хасково, Свиленград и Любимец създадоха „социална работилница за добри 

дела”, в която привлякоха над  500 свои връстници – организираха семинари с връстници на тема позитивно 
общуване, конкурс за мултимедиен продукт, форум „Младежки калейдоскоп” за съпреживяване на успеха 
и несполуките, за споделяне на наученото, за създаване на партньорства и приятелства.

„Спечели мечтаната работа”
С участие в групова работа, симулативна игра и уеб форум, 232 млади хора от Хасково, Свиленград и 

Любимец, организирани от свои връстници,  се научиха, че търсенето на работа е работа, добиха увереност 
и умения за жизнено планиране,  за представяне пред работодатели.
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Марина: Много приложими неща научих в работата си като доброволка. Ако трябва да съм 
конкретна – как да бъда внимателна в интернет пространството; Как да разпозная здравослов-
ната връзка от нездравословната; Как да направя добро и да даря усмивка на някого е безплатно и 
безвъзмездно; Как да пазя околната среда, защото тя е мястото, на което живея; Как да потърся 
помощ при психически или физически тормоз и къде; Как да се държа на интервю за работа и какво 
се очаква от мен да представя като кандидат за позиция... и много, много други неща,с които ще 
мога да се справя, защото вече ще знам какво ме очаква или пред какво се изправям. 

Първо научих себе си. Разбрах коя съм като личност... после научих, какво е да разговаряш 
с хората свободно без да се притесняваш, научих се да бъда толерантна. Да изслушвам и да не 
прекъсвам хората....(това са много малки частици от нещата, които съм научила, но просто 
няма как да събера всичко в няколко реда)

Най-много ме впечатли това как успях благодарение на всички семинари, срещи, лагери да 
научавам по нещо ново всеки път. Ние, тийнейджърите сме в една такава възраст, в която 
като минем определени години и вече си мислим, че знаем всичко и нищо не може да ни изненада. 
Напротив! Много неща ме изненадваха и много неща научих и съм сигурна,че и ще продължавам да 
уча благодарение на работата си като доброволец в Сдружение „Шанс и Закрила”. 

Алберт: Името на сдружение „Шанс и закрила” свързвам с едни шест години, които за мен 
бяха изпълнени с уникални моменти, страхотни приятелства, приятна работа с уникални хора и 
много нови знания. Знания, придобити не  в училище, а от работата по проекти - как да постъпваме 
в ситуации  като трафик на хора, неравнопоставени връзки, кандидатстване за работа. Това 
лято, например, се явих на интервю за работа във Виена и ме одобриха. Убеден съм, че  опитът от 
проект „Спечели мечтаната работа”, по който работихме в сдружението ми помогна и побързах 
да споделя това с другите от младежката група. Макар и от разстояние, продължавам да съм 
част от групата. Включвам се по скайп в работните срещи и се опитвам да съм полезен с каквото 
мога.  За мен е удоволствие, привилегия и чест да съм един от доброволците на сдружение „Шанс 
и закрила”.
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ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 4
РАЗВИТИЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

Това програмно направление има за цел да развива човешкия потенциал, организационния и финансов 
капацитет на сдружението. Наред  с  това, то е насочено и към издигане авторитета на неправителствените 
организации и тяхната роля за решаване на важни проблеми на общността.

Развитието на капацитета е хоризонтален приоритет на сдружението – всяка програма, всеки проект 
съдържа елементи, които подкрепят организацията. С нарочни проекти в тази област ние поставяме акцент 
върху нейната значимост, защото  нашето разбиране е, че за да сме полезни на децата и общностите, трябва 
да сме компетентни, организирани, с ясна визия за приоритетите си и да следваме мисията си.

Основен критерий за нашия успех е факта, че сме на полето на общественополезната работа вече 20 
години, че съществуваме и се развиваме; че даваме подкрепа на деца и семейства в нужда; че окуражаваме 
професионалистите, работещи с тях.

Пътят ни не винаги е бил лек – имало е неразбиране, трудности, пречки, но и радост и удовлетворение 
от постигнатото. През 2013 направихме оценка за въздействието от дейността на сдружението. Според 
оценката:

„Това, което отличава работата на сдружението е, че неговите програми променят не само 
нагласите и поведението на  децата, но те постигат промяна в отношенията между хората, в  
стила на работа с децата, който от попечителски се превръща в партньорски.

Създадените от „Шанс и закрила“ общности са интегрирали демократични ценности, които 
овластяват маргинализирани групи, постигат промяна в отношенията между хората, което е 
терапевтично в най-общия смисъл на този термин.”4

Кое според нас стои в основата на постиженията:
Следване на мисия и ценности – нашето убеждение е, че организацията се е развила добре през 

годините и е завоювала своето име, точно защото е следвала мисията и целите си, постигала ги е, 
придържайки се към своите ценности, а не се е нагаждала към конюнктурата на финансиране на НПО, не се 
е „присламчвала” към влиятелните на деня.

4Галина Маркова, „Анализ на позитивната промяна и факторите за постигането й в услугите предоставяни от сдружение 
„Шанс и закрила”, Доклад от оценка, 2013
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Непрекъснато учене
Най-големите ни учители са децата – тяхното мнение, техните потребности, споделените от тях пробле-

ми, са водещи при планиране и развитие на дейностите и проектите на организацията. 
Обучението на хората, които ще работят с децата в определено направление или проект, е правило, с 

което не се прави компромис.

Екипът–мотивиран, добре обучен, който приема своята работа за кауза.

Експертизата в сдружението е постигната чрез обучение, консултиране и супервизия  на екипа на 
сдружението и на професионалисти, и потребители на програмите.4

Доброволците – 116  младежи и 25 възрастни от Хасково, както и 15 студенти от университет в Кейм-
бридж  са дали своя принос за развитие на сдружението и неговите програми. Тяхната ангажираност е из-
ключително важна за нас, защото те не само помагаха безвъзмездно, но те са тези, които ни даваха увере-
ност и кураж, че щом някой доброволно е решил да застане до нас, сме на прав път, че това, което правим 
е полезно и има смисъл.

Партньорите – изключителен ресурс за развитие, който допълва и дава усещане, че не си сам по пътя.
Местни и държавни институции, отговорни за детското благополучие – почти всички от тях са наши 

партньори. Подписани са споразумения за сътрудничество по повод на реализиране на конкретни проекти 
и инициативи с АСП, ДАЗД, РИО на МОН-Хасково, община Хасково, областна администрация – Хасково

Над 50 неправителствени организации от България - опитът, споделянето, мрежуването с тях обогатява 
работата на сдружението и сверява посоката на развитие;

16  публични и граждански организации от Европа, с които сме изпълнили или изпълняваме съвместни 
инициативи и проекти.

Материалната обезпеченост – сдружението има  „Детска къща”. Макар пространството да не е голямо, 
то е достатъчно, за да събира деца и специалисти, работещи с тях, да създава атмосфера на уют и споделе-
ност, както и да бъде офис пространство за екипа на сдружението.
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Финансов ресурс – финансирането на дейностите на НПО е истинско предизвикателство. През години-
те опитвахме различни подходи за набиране на средства – дарения, предоставяне на услуги срещу запла-
щане, фондонабиране, писане на проекти. Основен източник е проектното финансиране – 2 875 569 лева.  
Делът на останалите източници е практически нищожен.

Полученото финансиране по 58 проекта говори недвусмислено за огромния труд, положен от екипа, за 
да има финансиране за идеите и тяхната реализация.

Проектите, по които организацията е работила, донорите и полученото финансиране са представени в 
приложение 1.
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ИМАТ ДУМАТА

През годините нашият стремеж е бил да следваме потребностите на децата и специалистите, работещи 
с тях, да ги подкрепяме и заедно да създаваме по-добра среда за развитие на децата.

Опитахме са да разберем дали сме били успешни, дали има полза от нашата дейност, дали оставяме 
след себе си някакъв значим ефект или влияние, защото ние сме убедени, че нашето съществуване има 
смисъл само, ако то води до въздействие и положителна промяна у тези, за които работим.

Попитахме децата и специалистите от различни професионални сфери:
1. С какво свързвате името на сдружение „Шанс и закрила”
2. Как допирът с нас е повлиял върху самите тях, работата им с децата или функционирането на 

институцията, която представляват.

Получихме десетки отговори, които ни дадоха куража, че сме били на правия път – в полза на децата и 
специалистите, на общностите, в които сме работили. Ето част от тях:

Институциите

Емилия Стефанова – Началник отдел „Здравеопазване и социални дейности”, община Хасково
Името на сдружение „Шанс и закрила“ винаги свързвам с приятели, съмишленици и ентусиасти, за 

които работата с деца е призвание и  мисия. Сдружение “Шанс  и закрила“ е единственото НПО в гр. 
Хасково, което през годините не спря да работи за подобряване живота на най-уязвимите - децата 
на Хасково. Нито икономическата криза, нито желанието на определени хора да поставят в „ъгъла“ 
сдружението не успяха да потушат ентусиазма и устрема на хората, които стоят зад името „ Шанс 
и закрила“.

Дейностите на сдружение „Шанс и закрила“ са от изключителна важност за хората към които 
са насочени, поради факта, че фокусът винаги е насочен не към пречките, а към възможностите за 
промяна, както на разбиранията, така и на живота на потребителите на услугите.
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Участието ми в дейностите на „Шанс и закрила“ ми дадоха много. Там придобих умения, които 
използвам винаги в работата си, независимо от това, къде работя. На първо място  изградих в себе си, 
увереността, че няма невъзможни неща и че всеки случай си е уникален по своему.

Хората са различни, но добронамереността и съпричастността са ключовете, отварящи  всички 
врати. Другото важно нещо, което научих с годините е, че усилията винаги си струват, дори и в 
момента да не го осъзнаваме. Минава време и виждаш резултата от грижите, от обичта си, от 
усилията, който си вложил и ТОВА Е НАЙ-ХУБАВОТО.

ТОВА Е СМИСЪЛЪТ НА СДРУЖЕНИЕ “‚ШАНС И ЗАКРИЛА‘‘

Венелин Парапанов – главен експерт,  областна администрация, Хасково
Името на „Шанс и закрила” свързвам с активна дейност през годините в различни сфери, основната 

от които социалната, като смело мога да твърдя, че организацията е една от водещите като 
активност и успешност  в цялата област. Няма как да не свързвам и името на „Шанс и закрила” с едно 
дългогодишно и ползотворно сътрудничество с областна администрация, уповаващо се на факта, че в 
годините организацията е присъствала и в момента присъства  като член в състава на много комисии, 
съвети и работни групи, подпомагащи дейността на областния управител.

Приносът на „Шанс и закрила” към развитието на социалните институции и работата им с деца 
в областта е безспорен. В тази връзка най-общо казано обменът на информация, обмяната на опит, 
участие в общи инициативи между сдружението и социалните структури са незаменими, ползотворни  
и взаимно полезни, което води до израстване и на сдружението и на самите социални структури.

Иван Панайотов – началник Регионално управление по образование, Хасково
Когато чуя името „Шанс и закрила” „виждам” сигналните жилетки на „Полицейска академия”. Като 

цяло свързвам името на сдружението с дейността им сред децата по проблеми, които са изключително 
актуални и даже понякога са все още само в зародиш, но от „Шанс и закрила” вече са ги открили и 
подготвят поредния проект за решаването им. Свързвам името на сдружението и със спомени от 
конкретни проекти, по които сме работили заедно и в сътрудничество с училища от Хасково и от 
страни от Европа.

Според вас има ли принос към развитие на училищната общност партньорството на сдружението 
с образователни институции в областта? Ако има, какъв е той.



33

Сдружението има принос към развитие на училищната общност. Той се изразява в създаване и 
поддържане на добри контакти както между отделните училища в Хасковска област, така и с 
институциите в Хасково. Участието на учениците в проектите на „Шанс и закрила” помага на децата 
да придобият нови знания и умения в различни области на живота, учи ги да отстояват позициите си, 
но също така да бъдат съпричастни, да си помагат един на друг, а това допринася за намаляване на 
агресивните прояви в училище и извън него. 

Стефан Манахилов – директор на регионална дирекция „Социално подпомагане” – Хасково
Свързвам името на сдружението с постоянната и целенасочена работа с деца на територията, 

както на област Хасково, така и на национално ниво. Сдружение „Шанс и закрила“ е водеща 
неправителствена организация в Хасковска област, която доказа, че не парите са водещи за постигането 
на набелязаните цели, а да направиш децата щастливи.

Приносът на сдружението към развитието на социалните институции и работата им с деца в 
областта е безспорен. Никога няма да забравя, че началото на дневната грижата за деца с увреждания 
на територията на област Хасково бе поставено именно от „Шанс и закрила”,  чрез реализирането на 
идеята за първия дневен център за деца с увреждания „Марина“в Хасково. Голяма роля за популяризиране 
и реализиране на идеята за развитието на социални услуги за деца на територията на малките общини 
изигра сдружение „Шанс и закрила“.

Няма как да не свързвам и името на „Шанс и закрила” с едно дългогодишно бъдещо ползотворно 
сътрудничество за подкрепа на децата на територията на област Хасково. Чрез многобройните 
проекти реализирани през годините, богатия опит в работа с деца и младежи, виждам в Сдружението 
един изключително ценен партньор. 

Благодаря Ви за съдействието и помощта през всички тези години!

Полицията

Нина Николова - говорител на областна дирекция на МВР - Хасково
1. Промени ли се нещо във Вашата организация в резултат на съвместните дейности с „Шанс и закрила”?
 „- Защо ли нещата трябва да се променят? - прошепна Прасчо.
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Пух помисли, помисли и каза:- Така имат възможност да станат по-добри!”
2. Промени ли нещо у Вас участието Ви в дейностите на сдружение „Шанс и закрила”? Какво? 
Как се пише любов? - попита Прасчо.
- Тя не се пише, тя се чувства... - отвърна Пух.
И 
С каквито се събереш - с такива се събираш!

Зина Гочева – инспектор в детска педагогическа стая, Свиленград
Първата ми среща с представители на сдружението бе лагера на Детска полицейска академия. И 

така започна всичко – група от 22 деца постави началото на ДПА в Свиленград. Повече от 220 деца са 
преминали обучение и свързват детството си с ДПА в града.

Участието в дейности на сдружението промени у мен отношението ми към деца и възрастни, 
с които общувам професионално. При проблем, намирам частица разрешение в различните методи, 
подсказани ми от дейностите на „Шанс и закрила”. Научих, че примерът е важен, че трябва да се 
отнасяме към детето с уважение.

Социалните…

Елена Стефанова – директор на дирекция ”Социално подпомагане” – Ивайловград
Преди няколко години служебен ангажимент ме свърза с Вашето сдружение. Аз и моите колеги 

бяхме възхитени от отзивчивостта, позитивизма и професионализма на специалистите, с които 
работихме.

Името Ви свързвам с думата „грижа“ – навременна и адекватна,  грижа за деца и семейства в риск; 
с безспорна професионална експертиза, ангажираност и съпричастност в името на най- благородната 
кауза – детската закрила!

Аз и моите колеги сме Ваши съмишленици!
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Росица Христова – директор на дирекция ”Социално подпомагане” – Свиленград
Сдружение „Шанс и закрила” е иноватор в реализирането на програми и проекти с изключително 

актуален и ефективен отзвук в обществото. Те са синоним на коректност, обществена значимост и 
отдаденост в работата с децата и младите хора в Хасково и региона.

Програмите и проектите, реализирани от сдружението променят отношенията между 
партниращите си субекти от дидактични в приятелски. Поставят нови параметри и стилове за 
промяна на нагласите и поведението на децата.

Зара Костадинова – началник отдел „Закрила на детето“, Хасково
Сдружение „Шанс и закрила” свързвам с двадесет годишна история и традиция в работата с 

децата и семействата в риск.
Със сдружението свързвам и моите първи стъпки в социалната сфера.
То ми даде увереност във възможностите и способностите на семейството.

Добромира Христова – социален работник в отдел „Закрила на детето“, Хасково
Свързвам сдружение „Шанс и закрила” с работа с деца и семейства, фамилни групови конференции, 

превенция на изоставянето на деца до 3 години, провеждане на обучeния, участие в координационни 
механизми.

Съвместната работа със сдружението оказа въздействие за подобряване на подкрепата на 
семействата в трудно положение за предотвратяване на риска от изоставяне на деца. Създаване на 
доверителна връзка между семействата и институциите, работещи с тях.

Виолета Такова - социален работник в отдел „Закрила на детето“, Хасково
Името на сдружението свързвам с: новаторство, професионализъм, гъвкавост, партньорство, 

съпричастност, толерантност и подкрепа.
С най- добри чувства и с гордост заявявам, че съм била част от екипа на сдружение „Шанс и закрила”. 
Съвместната работа със сдружение„Шанс и закрила” ми даде повече вяра в ресурсите и 

възможностите на семейството. Напомня ми да не забравям да чувам гласа на децата и да търся 
различни варианти за подкрепа.
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Тодорка Атанасова – социален работник в отдел „Закрила на детето“, Хасково
Името на сдружението свързвам с даване на шанс, закрила и подкрепа на деца и семейства в 

неравностойно положение.

Гергана Маникатева – социален работник в отдел „Закрила на детето“, Хасково
Името на сдружение „Шанс и закрила” свързвам с организирането на ФГК, както и с дейности по 

превенция и връщана на децата в училище. Участието ми в дейности на сдружението ме направи по-
уверена и мотивирана.

Съвместната ни работа със сдружението е много ползотворна. Много семейства и децата им 
подобриха социалния си статус, намериха помощ и подкрепа, от която се нуждаеха.

Мария Вълчева – социален работник в отдел „Закрила на детето“, Хасково
Работа по различни проекти за подкрепа на деца и семейства. Партньорство в съвместната ни 

работа. Своевременната и целева подкрепа е от изключително значение в работата по превенция.

Анастасия Джингова – социален работник в отдел „Закрила на детето“, Хасково
Сдружение „Шанс и закрила”, направи възможна незабавната помощ и подкрепа на семейства в 

риск. Вдъхна  вяра и надежда в социалният работник, че работата в екип със сдружението е полезна и 
много ефективна.

Надя Ангелова – социален работник в отдел „Закрила на детето“, Хасково
„Шанс и закрила” свързвам с възможността своевременно да се предостави подкрепа на дете и 

семейство, с представени възможности за участие в обучение по различни проекти.
Участието ми във ФГК ми даде възможност да повярвам в силите на семейството.
Съвместната работа със сдружение„Шанс и закрила” се отрази благоприятно върху грижата за 

децата. В много от общите ни случаи не се стигна до прилагане на мерки  за закрила, а само работа по 
превенция. Даваше се възможност на семейството да се справи.
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Цветелина Станчева – социален работник в отдел „Закрила на детето“, Хасково
Сдружението свързвам със стремежа да се помага на деца в нужда. Участия  в обучения организирани 

от сдружението. Участието във ФГК, като иновативна идея в социалната сфера.
Сдружението промени дейностите по превенция на изоставането на деца, да затворят вратите 

към последния социален дом в Хасково, включване на разширения семеен кръг за разрешаване на проблема, 
а не само да се очакват социални помощи. Да се насърчават семействата сами да си помагат.

Румяна Бялкова – социален работник в отдел „Закрила на детето“, Хасково
Сдружението свързвам с това да се даде добър шанс и качествена закрила на всяко дете, за което 

е възникнала необходимост. Резултатите, които се постигат при съвместната ни  работа надминаха 
дори очакванията ми. Разбрах, че с провеждането на ФГК могат да се постигнат много неща в интерес 
на детето

Гинка Сталева – началник отдел „Закрила на детето“, Димитровград
„Шанс и закрила” свързвам с реализирането на много проекти и дейности за подкрепа на децата и 

семействата, както и провеждане на обучения на екипите, работещи за повишаване благосъстоянието 
на децата в област Хасково. Участието ми в дейности на сдружението се отрази позитивно на 
мотивацията ми за работа.

Училището

Нина Стайкова – директор на СУ „П. Хилендарски”, Хасково:
Съвместната ми дейност със сдружение „Шанс и закрила” започна непосредствено след 

назначаването ми като директор на училище. Удоволствие е да се работи с професионалисти, 
приемащи работата си  като мисия.  Коректни и  добронамерени са отношенията ни при реализиране 
на съвместните ни проектни дейности.

Промяната, в резултат на съвместните дейности със сдружението е факт при учениците  
включени в дейности по проекти - подходите и интерактивните техники  са ценни за комуникацията 
с тази възрастова група,  децата се чувстват  специални и значими,  получават правилна самооценка 
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и придобиват умения за вземане на важни решения по различни социални  теми, за да повишат и 
емоционалната си интелигентност.  

За мен е истинско удоволствие работата с екипа на „Шанс и закрила“ и очаквам с нетърпение 
бъдещата ни съвместна дейност

Цанко Цанков – директор на ФСГ „Ат. Буров”, Хасково:
Името на „Шанс и закрила” свързвам с Шанс и опора за младите. „Шанс и закрила“ дава възможност 

на учениците да се включват в различни проекти, да мислят по важни за тяхната възраст проблеми и 
да реализират различни дейности.

Ася Райкова – директор на основно училище „Иван Вазов, Свиленград
Сдружение „Шанс и закрила” свързвам с работа с ученици, оказване на подкрепа и партньорство в 

сферата на социалните дейности. Нестандартни решения на проблемите на хората и превенция на 
рискови избори. Изключително коректни партньори.

Промени в учениците наблюдавам при работата с групите по линия на Детска полицейска академия. 
Учениците от тези групи поставят началото на своето гражданско възпитание.

Ана Гочева, старши учител, СУ „Желязко Терпешев”, гр. Любимец:
УСМИВКА, ЛЮБОВ, ОТДАДЕНОСТ (ГРИЖА) – с това свързвам „Шанс и закрила”. Това са три подхода, 

които най-добре описват мисията на Сдружението.
Научих се да възприемам децата като цялостни личности и да полагам повече усилия за формиране 

на умения за справяне в живота, отколкото преподаване на теории. Научи ме да бъда по-чувствителна 
към проблемите на децата и да общувам по-успешно с тях в интерес на общата ни работа.

Започнах да изпитвам удоволствие от работата си.

Мария Кунчева, педагогически съветник, СУ „П. Хилендарски”, Хасково:
За мен сдружение „Шанс и закрила” е символ на позитивно общуване, добронамереност, 

професионално отношение към дейностите по проектите. Коректност и високо качество при 
провеждане на събития и форуми. Вие сте образец и пример за толерантност и етика на общуване 
между хората от различни социални групи. 
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Моята професионална кариера като педагогически съветник е пряко свързана с дейностите по 
почти всички  проекти. Аз също навърших 20 г. като съветник. 

Милена Янева, учител, основно училище „Свети Климент Охридски”, Хасково:
Свързвам „Шанс и закрила” с невероятен работещ екип, за който най-важното е да се работи с цел 

и Резултат. В центъра на всички дейности наистина са децата. Отдаденост, постоянство, търсещи 
възможности и намиращи, даващи ШАНС и на възрастните и на децата. За мен лично - и с Детска 
полицейска академия и Фамилни групови конференции.

Нели Манахилова, педагогически съветник,  ФСГ „Ат. Буров”, Хасково: 
Креативност, уважение, взаимопомощ. Шанс за младите да намерят себе си.

Петя Тилева-Михайлова, педагогически съветник, ПГТ „Александър Паскалев“, Хасково:  
Коректни отношения, интересни идеи, силно присъствие в обществения и социален живот на града, 

социална и превантивна работа с деца и младежи, помощ, подкрепа, актуални програми и обучения, 
съобразени с целевата група, екипност, доброволчество, креативност.

Съвместните дейности подпомогнаха общуването ми с децата и младежите, контактите с тях 
се засилиха, по-често търсят помощ и подкрепа. Благодарение на съвместните ни дейности имам 
възможност да им предложа алтернатива по въпроси, засягащи различни проблеми.

Неправителствените организации

Мария Петкова, изпълнителен директор на фондация „Лале”, София
Познавам хората и работата на сдружението от самото му създаване. Свързвам „Шанс и закрила“ 

с екип от хора, които търсят нови пътища, нови начини, нови форми на работа, нови възможности. 
Свързвам работата на колегите с шансовете, които те са дали на много и много деца и семейства с 
различни трудности в Хасково и съседни общини през тези 20 години. Свързвам сдружението с активна 
работа с колеги и партньори от България и Европа за закрила на правата и интересите на децата, 
подкрепа за семействата и възможности за професионално развитие на специалисти и съвременни 
политики в сфера на социална работа, образование, социално включване.  
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 „Шанс и закрила” промени  усещането ми за работа с колеги от друга организация, които са в 
същото време и съмишленици, и приятели, и подкрепа, и коректив…

Заедно започнахме и успешно превърнахме фамилните групови конференции от теоретичен модел 
в практика в България. Това промени и работата на други организации в страната, които бяха обучени 
и прилагат модела в ежедневната си работа в над 25 общини. 

И това не е всичко, защото нашата съвместна работа продължава, ние споделяме и обсъждаме 
постигнатото и новите възможности. Защото ни предстои заедно да помагаме на хората да променят 
живота си. 

Пенка Стоянова, изпълнителен директор на сдружение „Гаврош”, Варна
През годините свързвам името на Сдружение „Шанс и закрила“ с иновации, креативност, воля и 

качества за оцеляване, справяне  с всичко и въпреки всичко.  Свързвам го с големи стъпки на  израстване 
на екипа,  ръководен по изключително интелигентен начин.

Съвместните ни дейности обогатиха и двата екипа - този на сдружение Гаврош и на „Шанс и 
закрила“.  Работата по превенция на насилието над деца беше доразвита и приложена в  региона на 
югоизточна България, където сдружението съумя да използва ресурсите на институции, училища, 
общински служби и полиция, за да се справя с рисковете  от насилие над деца. Екипът на Гаврош с 
подкрепата на „Шанс и закрила“ доразви уменията си за самооценка на въздействието от дейността  
си в областта на подкрепа на младежи, напускащи институциите, за по-успешното им вграждане в 
обществото.

Мариана Писарска, изпълнителен директор на сдружение „Деца и юноши”, София
Сдружение „Шанс и закрила“ се утвърди през годините като надежден партньор и сигурен защитник 

на правата на децата и семействата в риск. Екипът винаги успява да долови критично и със загриженост 
динамиката на времето, в което живеем и да даде професионален отговор на предизвикателствата, 
пред които сме изправени.

Екипът на „Шанс и закрила“ е истинско вдъхновение и пример за чудесен професионализъм, който 
ни мотивира да продължим да работим уверено в полза на обществото.
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Приложение 1

№ ПРОЕКТ ДОНОР ГОДИНА СУМА (лева)
1. Институционално развитие Програма „Демократична мрежа“ 28.01.97 - 28.07.97 7400

2. Деца на улицата Програма „Демократична мрежа“ 01.09.97 - 31.04.98 12 473

3. Деца на улицата Фондация „Развитие на 
гражданското общество“ 01.09.97 - 28.02.98 6161

4.

Повишаване на обществената 
чувствителност за НПО и подобряване 
на взаимодействието им с  местни 
власти, медии и бизнеса

Фондация „Развитие на 
гражданското общество“ 01.12.98 - 30.11.99 12 755,05

5. Дневен център за безнадзорни деца “Крал Бодуин” 1999 -2000 19 500

6. Дневен център за безнадзорни деца “Крал Бодуин” 2000 -2001 20 500

7. Дневен център за деца с увреждания Обединени Холандски фондации 
за Централна и Източна Европа 1997-1999 74 778

8. Дневен център за деца с увреждания Европейски Детски Тръст 1999 91 500

9. Дневен център за деца с увреждания Британско посолство в България 1999 2 514

10. Детска полицейска академия Европейска инициатива за 
демокрация и човешки права 2002 25 299

11. Oуk – обучителен семинар Фондация „Оук“ 2002 1500

12. Дневен център за безнадзорни деца Дарение от мормони 2001 4000

13. Дневен център за безнадзорни деца Фондация „Оук“ 04.04.01 -31.07.01 5 425

14. Дневен център за безнадзорни деца Фондация „Оук“ 01.07.01-31.08.02 53 129,94

15. Дневен център за безнадзорни деца Обединени Холандски фондации 
за Централна и Източна Европа 30.11.02 - 31.01.04 48 420,25

16. Техническа помощ на реформата за 
грижа за деца Фондация „Кеър“ 01.12.02 - 30.11.03 2525
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17. Да защитим нашите деца заедно Фондация „Оук“ 01.09.03 -31.12.05 123 500

18. Дневен център за безнадзорни деца Дарения от холандски студенти 2002 1945

19. Дневен център за безнадзорни деца Дарения от Таня Палмър 2004 2900

20. Трапезария за деца в риск МТСП 01.12.03 - 30.04.04 7 000

21. Защита на децата от трафикиране Фондация „Католически служби 
за помош“ - България 01.03.04-30.09.04 21 691,99

22. Защита на децата от трафикиране Фондация „Католически служби 
за помош“ - България 01.10.04 -30.09.05 24 570

23. Защита на децата от трафикиране Фондация „Католически служби 
за помош“ - България 01.10.05 - 30.09.06 14 118,50

24. Равен достъп до образование Програма MATRA 01.11.04 -30.11.05 20 066

25. Социално образователен център Програма ФАР 01.12.04 - 30.11.05 24 760,21

26. Полиция - НПО - училище Фондация“Отворено общество“ 01.07.05 - 31.10.05 5416

27. Социално образователен център Фондация „Лале“ 01.01.06 -30.06.07 57 664,75

28. Ресурсен център Фондация „Оук“ 01.01.06 -30.06.08 173 307

29. Детска къща Фондация „Лале“ 01.06.07 - 31.12.08 74 160

30. Трансгранични младежки антитрафик 
инициативи

Фондация „Католически служби 
за помош“ - България 01.10.06 - 30.09.07 12 942

31. Младежи срещу зависимостите Държавна агенция за младежта 
и спорта 20.09.07 - 30.11.07 4 133

32. ЦОП Димитровград Програма ФАР 01.06.08 - 30.08.09 8 137

33. Мисия “Скаут” Оперативно програма „Човешки 
ресурси“ 01.10.08 - 30.11.09 31 942

34. ДПА - протегната ръка към общността Фондация „Лале“ 01.02.09 - 30.09.09 4 800

35. Общността отговаря на насилието Фондация „Оук“ 01.04.09 - 31.03.11 179 460
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36.
Разпространение на най-добрите 
практики за закрила на детето в 
България

Сдружение „Гаврош“ 01.11.09 - 30.10.10 19 900

37. Гласът на децата срещу насилието Фондация „Работилница за 
граждански инициативи“ 01.01.10 - 30.04.10 3 690

38. TESYA Европейска комисия - Програма 
„Дафне“ 01.01.10 - 31.12.11 26 405

39. Нека доброто започне от теб
Национален център „Европейски 
младежки програми и 
инициативи“

06.08.10 - 31.12.10 9 722

40. ЦОП  Стамболово Оперативно програма „Човешки 
ресурси“ 01.01.11 - 28.02.12 2 500

41. COMBAT (Обединени срещу трафика) Европейска комисия - Програма 
„Дафне“ 01.04.11 - 31.12.12 97 383

42. SHER (Равнопоставени в любовта) Европейска комисия - Програма 
„Дафне“ 01.06.11 - 31.01.13 126 487

43. Балканска детска полицейска 
академия

Асоциация на полицейските 
началници от Югоизточна 
Европа

01.07.11 - 31.12.11 69 354

44. Вяра в семейството Фондация „УниКредит“ 01.06.11 - 30.11.13 50 000

45. Спечели мечтаната работа
Национален център „Европейски 
младежки програми и 
инициативи“

01.01.13 - 31.05.13 7 847

46.
Разрешаване на конфликти породени 
от различията между половете - 
партньори на РИО на МОН

Програма „Еразъм“ - “Коменски” 
- Регионални партньорства 01.08.12 - 31.07.14

Партньори 
без собствен 

бюджет

47. От несигурност към благополучие Българо-швейцарска програма 
за сътрудничество 15.08.13 - 14.08.15 134603,76

48. Ранна превенция на изоставянето 
на деца фондация “Лале” 01.02.14 - 30.04.16 53750



44

49. Толерантност и равнопоставеност Програма за подкрепа на НПО в 
България 30.01.14 - 30.04.15 58732,00

50. Готови за училище Тръст за социална алтернатива 12.06.14 - 30.76.15 63570,00

51 Работилница за знания Тръст за социална алтернатива 01.09.14 - 30.07.15 35875,00

52. Оценка на въздействието от дейности 
на НПО в социалната сфера

Програма за подкрепа на НПО в 
България 10.06.15 - 09.04.16 76620,99

53. Готови за училище - II Тръст за социална алтернатива 01.08.15 - 30.06.16 57395,00

54. Равен шанс: достъп до средно 
образование Тръст за социална алтернатива 01.07.15 - 31.07.17 16675,00

55. Успешни в клас Тръст за социална алтернатива 01.11.15 - 31.07.17 72761,00

56. Ателие за толерантни и 
равнопоставени отношения

Фондация „Работилница за 
граждански инициативи“ 01.11.15 - 31.10.17 18109,00

57. Мрежа за превенция на ранни бракове Европейска комисия –  главна 
дирекция „Правосъдие“ 01.01.16 - 31.12.17 558926,20

58. Готови за училище - III Тръст за социална алтернатива 01.08.16 - 30.06.17 44870,00




