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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Сдружение „Шанс чрез умения” съществува от 2012 г. с решение на 

СГС - 803, като сдружение с нестопанска цел в обществена полза, съгласно 

ЗЮЛНЦ. 

Основната цел на Сдружението е работата с целевите групи за 

развитие на техния потенциал и подпомагане на реализацията им, както и 

разработване на местни, регионални и национални стратегии във всички 

сфери на обществения живот, допринасящи за благополучието им.  

Наблягайки на силата, качествата и предимствата на човешкия ресурс, 

в сдружението членуват специалисти, работещи в сферата на 

психологията, социалната педагогика, правото, мениджмънта, театралното 

изкуство и финансите, с широк кръг сподвижници от средите на студенти, 

културни дейци и учители. 

Проектите на сдружението през 2015г. се фокусират върху 

творческата реализация на младите хора, включително на деца и младежи 

със специални потребности, които трудно общуват и се социализират. 

Много са съмишлениците на НПО "Шанс чрез умения" - студенти, деца, 

възрастни с различни професии и интереси, обединени от идеята за 

промяна на обществените нагласи спрямо различните, за създаването на 

здрава среда, в която всеки човек е приет и обичан. 

През 2015г сдружението кандидатства с проект по Програмата за 

подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство 2009-2014 г.. Идейното предложение за 

Социален проект “Щъркелите” бе одобрено от експертната комисия с 

висока оценка и в началото на месец Септември реализацията на проекта 

стартира. 

Сдружението е Почетен член на Национален алианс за социална 

отговорност от 12.12.2015.г. 

 

1. ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕTO 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ ЗА 2015:   

 

1. Да работи с младежи с цел развитие на техният потенциал и 

подпомага реализацията им, в това число и хора в 

затруднение/неравностойно положение. 

2.  Да работи за утвърждаване на общочовешки ценност (толерантност, 

взаимопомощ, антидискриминация и др.) на национално  и европейски 

ниво, чрез подпомагане на социалната адаптация и успешна реализация на 

младите хора, и най-вече такива в неравностойно положени 

http://naso.bg/
http://naso.bg/


3. Да обединява усилията на своите членове, държавни, 

обществени и общински органи и организации, физически и юридически 

лица за подпомагане развитието на образованието, професионалната 

подготовка и реализация на младите хора чрез различни форми на 

обучение и спортна дейност с цел да се даде възможност на младото 

поколение да избере здравословна форма на живот и осигурява условия за 

оптимална активност на младите хор 

4. Да подготвя и осъществява обществено значими проекти с цел 

развитие на уменията и обогатяване на опита на младежи, артисти и хора в 

неравностойно положение. 

5.  Да осъществява сътрудничество с други организации и институции 

(както на национално, така и на европейско ниво) с цел интеграцията на 

хора в неравностойно положение. 

6. Да допринася за разбиране на разнообразието на общата европейска 

култура и общите европейски ценности; 

7. Да даде възможност на хора от уязвими групи да разкрият своят 

талант и потенциал. 

8. Да спомогне за популяризирането на артистичните умения на хората 

на изкуството. 

9. Да повишава квалификацията на младите хора и насърчаването им за 

постигане на по-добри постижения; 

10. Да насочи общественото внимание към ценностите и поведението на 

младите хора, постиженията на артистите на свободна практика, както и 

способностите и потенциалът на хора в неравностойно положение. 

11. Да промотира доброволчеството и дейностите, свързани с 

доброволен труд в полза обществото. 

12.  Да подпомага артисти в реализацията им. 

13. Да организира мероприятия  в 

свободното  време   (кино,  театър,  клубове  по интереси)  на  младежи и 

лица   със  затруднено  или  неравностойно положение; 

14. Детска театрална школа 

15. Курсове по творческо писане и издателска дейност на готовата 

продукция, в съчетание с диск 

16. Радиотеатър – с деца, възрастни, хора с увреждания 

17. Авторски песни – издаване на дискове, вкл. свързани с българския 

фолклор 

18. Организиране на фестивали, национални и международни 

 

 



2. ДЕЙНОСТИТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО 

Реализираните дейности за 2015: 

1)Организационна дейност за развитие на капацитета на Сдружението. 

2) Популяризиране не идеите на сдружението сред различни 

организации и институции 

3 Участие в общи семинари с други НПО-организации 

5) Изработване на лого на Сдружението. 

4)Подготовка на сайт и ФБ страница на Сдружението 

5) Организиране на обучителни курсове за младежи 

6)Кандидатстване за финансиране по 2 Проекта. Един към ММС и 

Програмата за подкрепа на НПО. 

 

3. ЦЕЛЕВА ГРУПА НА СДРУЖЕНИЕТО 

Целевата група, с която сдружение „Шанс чрез умения” работи през 

2015г., са основно млади хора и хора със затруднение в обществената си 

реализация и социализация  (деца със специални образователни 

потребности, хора с увреждания, деца лишени от родителска грижа), както 

и артисти от различни възрастови групи. 

В това число и различни неправителствени организации и учреждения, 

работещи във всяка една от сферите на културата, образованието и 

социалните дейности, с които сдружението би могло да си партнира в общи 

активности, водени от горепосочените цели на организацията. 

 

ІІ. ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПЕРИОДА 

1. АДМИНИСТРАТИВНО ЗВЕНО 

1. Сдружението извършваше регулярни срещи на членовете на 

сдружението с цел повече прозрачност и ефективност при вземане на 

решения.  

2. Беше изготвен вътрешен правилник за уреждане на реда и правилата 

на Сдружението. 

3. Бяха уточнени правилата за съхраняване на административни и 

финансово отчетно дейности. 

 



2.ЕКСПЕРТНО ЗВЕНО 

Наблягайки на силата, качествата и предимствата на човешкия ресурс, 

към сдружението бяха привлечени още множество съмишленици: студенти, 

артисти, музиканти, композитори, режисьори и други, които безвъзмездно 

и всеотдайно взимаха активно участие в реализиране дейностите на 

Сдружението. 

 

ІV. ЗВЕНО ПРОЕКТИ 

1. Име: “Социален проект “Щъркелите” 

(BG05/1350), финансиран в рамките на 

Програмата за подкрепа на НПО в България 

по Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство 2009-2014 г.  

 

Период на проекта: 1.09 2015 - 30.04.2016г 

Стойност на проекта: 5 442,30 Евро 

 

Описание: 

Социален проект „Щъркелите” е свързан с пълноценната социализация 

и повишаване качеството на живот на децата със специални образователни 

потребности чрез интерактивно образование, стимулиране и изява на 

творческия им потенциал. Всички дейности в него са фокусирани върху 

създаване на ефективен модел за социално и културно взаимодействие, 

базирано на концепцията „деца помагат на деца”. Проектът има за цел да 

изгради среда, в която децата „в норма” и децата с образователни 

потребности ще развиват заедно своите творчески заложби, без да бъдат 

разделяни. Целта му е свързана с повишаването на личната и творческа 

компетенция на участниците, както и промяна на социалните нагласи 

спрямо децата със здравословни проблеми, които често се възприемат като 

бреме, а не като ценни и уникални личности. Това може да се осъществи 

чрез дълбокото познаване на тези деца, които в много голяма степен живеят 

изолирани и в затворени общности. За излизането им от анонимност ще 

помогнат детското онлайн списание „Щъркел” и публичните изяви на 

техния талант в кукления театър и артпродукцията, която ще произведат в 

школите. 



В рамките на 2015г като част от дейностите по проекта бяха обучени 40 

студенти за творческа работа с деца в норма и деца със СОП. Проектът 

обедини идеята за "деца работят с деца" и успя да създаде творческа среда, 

която като резултат през 2016г предвижда да създаде онлайн списание с 

детски разкази и публикации “Щъркел” (www.storks.biz); изложба, 

включваща малки художници със сензорни смущения в слуха; както детския 

спектакъла ”Стилян щърка” , чиято сценография, музикално оформление и 

режисура ще е дело на талантливи младежи, с участието както на деца в 

норма, така и такива със СОП. 

 

V. ЗВЕНО МЕДИИ 

През цялата година сдружението поддържа постоянен контакт с 

медиите и успя много успешно да популяризира старта на Социален проект 

“Щъркелите”. Благодарение на медийните сътрудничества се обяви и 

Отворена покана за набиране на участници в проекта. 

Медийни отразявания: 

 Радио София, БНР, http://bnr.bg/sofia/post/100607492/shtarkelite-che-

uchat-decata-na-vzaimopomosht 

 Радиопредаване “Нощен хоризонт” , радио Хоризонт 

https://www.youtube.com/watch?v=LFT2kE11P44&feature=youtu.be 

 Статия в Паралел 44 http://www.paralel44.com/маргарита-друмева-

стана-ръководител/#comment-54321 

 

VІ. ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА 

Сдружение „Шанс чрез умения“ през 2015г основно се фокусира върху 

организацията и успешното стартиране и реализация на Социален проект 

“Щъркелите”. Като част от дейностите по проекта бе създаден и сайт на 

проекта - http://storks.biz/. В интернет страницата постоянно бе 

актуализирана информация за протичащите дейности по проекта, представи 

се екипът, както и участниците във всички етапи на дейностите. 

Беше създаден фейсбук профил на сдружение, с който успяха да се 

популяризират неговата мисия, цели и дейности - 

https://www.facebook.com/chancebyskills/ 

Използва се платформата на Flickr, като там сдружението успя да 

публикува голяма част от фотодокументация за изминалите през 2015г 

дейности. (https://www.flickr.com/photos/the_storks/) 

http://www.storks.biz/
http://bnr.bg/sofia/post/100607492/shtarkelite-che-uchat-decata-na-vzaimopomosht
http://bnr.bg/sofia/post/100607492/shtarkelite-che-uchat-decata-na-vzaimopomosht
https://www.youtube.com/watch?v=LFT2kE11P44&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LFT2kE11P44&feature=youtu.be
http://www.paralel44.com/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D1%8A%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB/#comment-54321
http://www.paralel44.com/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D1%8A%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB/#comment-54321
http://www.paralel44.com/маргарита-друмева-стана-ръководител/#comment-54321
http://storks.biz/
https://www.facebook.com/chancebyskills
https://www.flickr.com/photos/the_storks/


В Информационния портал на НПО в България - http://www.ngobg.info/, 

също бе регистриран профил, благодарение на който успяха да се оповестят 

всички официални покани за пресконференции по проекти и отворени 

покани за участие в дейностите на сдружението. 

 

 

Благодарим сърдечно на всички приятели, съмишленици и колеги, с 

които имахме удоволствието да работим през изминалата 2015 година! 

Надяваме да имаме още много възможности да си бъдем взаимно полезни и 

да постигаме все по-добри и всеобхватни резултати! 

 

 

 

 

http://www.ngobg.info/

