
НАЧАЛОТО



21 граждани на Хасково с различни професии, които 
вярваха, че сдружение се прави от граждани



ЗАЩО

ДА ПОМАГАТ НА ДЕЦАТА ДА ПРЕМИНАТ ПО-ЛЕСНО ПРЕЗ 
ТРУДНОТО ВРЕМЕ, В КОЕТО ЖИВЕЕМ

ПРОВОКИРАНИ ОТ ФЕНОМЕНА “ДЕЦА НА УЛИЦАТА”

С МИСЪЛ ЗА ДЕЦАТА С ИЗЯВЕН ТАЛАНТ И НЕВЪЗМОЖНОСТ ДА 
ГО РАЗВИЯТ



КАК

КАТО НАПРАВИМ НПО

КАКВО Е ТОВА:

- Безработица … ?

- “усвояване” на едни пари …?

- Проекти ...?

- … ???

И НИЕ САМИТЕ НЕ БЯХМЕ МНОГО НАЯСНО



20 години по-късно
Точно там, в Дневния 

център на „Шанс и 

закрила“, 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 ги давам. Нямаше 

да мога в момента да 

си гледам детето и да 

имам това семейство.

Промяната се случи, защото вие 

бяхте непрекъснато до нас. Не 

се отказахте от нас. 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. 

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!



20 години по-късно

Най-хубавият ден през седмицата е 

четвъртък      

“Слънцето бе зашло”  - диктовка 

Бензиностанцията



20 години по-късно

5755 деца

1051 обучени професионалисти

1770 родители

116 младежки лидери

25 доброволци 

58 проекта 



През годините



Подкрепа на уязвими групи деца 

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

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

Дневен център (12.1999 – 12.2004)
127 деца – е посрещнал  Дневният център и им е дал подслон, 

топла храна, здравна грижа, учебни пособия, програми за 

развиване на социални умения и умения за учене. Посещенията са 

19365, което означава, че средно дневно Дневният център е 

приютявал 15 деца.



Подкрепа на уязвими групи деца 



Подкрепа на уязвими групи деца 

Социално образователен център 

След ежедневните нужди е подкрепата, от която те се нуждаят децата, за да осъзнаят 
своите жизнени перспективи и да получат умения да ги следват.

Социално образователният център предложи подкрепа на 477 деца в 1789 
часа. Чрез  мобилна работа,програмите достигнаха до деца от  5 села –

Малево, Книжовник, Войводово, Крепост, Узунджово.



Подкрепа на уязвими групи деца 

Училище за родители

•34 училища

•980 участника

Фамилни групови 
конференции

•ФГК за 82 деца

•610 участника в 
конференциите

•дългосрочно или 
краткосрочно 
решаване на проблема 
на детето

Социално и 
психологическо 
консултиране

•107 родители на деца, 
застрашени от 
изоставяне или не 
добра родителска 
грижа

•163 родители на деца 
с проблеми в училище



Закрила на децата от насилие и 
въвличане в трафик



Програми за деца



Обучения на специалисти



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.
Галина Маркова, „Анализ на позитивната промяна и факторите за постигането й в услугите 
предоставяни от сдружение „Шанс и закрила”, доклад от оценка, 2013

НЕКА ДОБРОТО ЗАПОЧНЕ ОТ ТЕБ

(Детско и младежко участие)

Постоянно действаща група от младежки лидери е катализатор на 

участието на младите хора. Те са посредник между идеите и тяхното 

реализиране сред връстниците им.

За тези години 116 млади, активни хора се присъединиха с ентусиазма 
си към 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.





КАК ОЦЕЛЯХМЕ

Следвахме мисията си

Непрекъснато се учехме

Екипът

Доброволците

Партньорите

Къщата и… колата

Донорите

Проектите

„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.”[1]

[



ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН И 
ЗА МНОГО ГОДИНИ

.

http://kartichki.abv.bg/sendcard.phtml?card=151552

