ОБЩЕСТВЕН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА
1998 – 2002

“Няма друга святост, освен социалната...” Джон Уесли
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Мисията на сдружение “Самаряни” е да работи за пълноценното приобщаване
към обществото на деца, младежи, възрастни и семейства в неравнопоставено
положение на територията на община Стара Загора, като подкрепя отделни хора,
групи и общности чрез осъществяване на дейности и предоставяне на услуги, които:
 са основани на реални потребности;
 съдействат и изграждат способност за развиване на умения за самопомощ в
различни ситуации;
 подпомагат процеса на интегриране и насърчават личното развитие;
 повишават или възстановяват социални функции;
 осигуряват помощ за предотвратяване на последствия.

“Самаряни” възниква като неформално обединение на група млади хора от град
Стара Загора, които учредяват в края на октомври, 1998 г., фондация. През
септември, 2002 г., фондацията е преобразувана в сдружение с нестопанска цел за
осъществяване на дейност в обществена полза по реда на Глава трета от Закона за
юридическите лица с нестопанска цел.
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15. С поглед напред
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ВМЕСТО УВОДНИ ДУМИ
Преди началото
Трудно е да си представиш, че млад човек може да се заинтересова сериозно от проблемите на
децата, които всеки от нас среща по улиците. Обикновено се смята, че това не е работа на обикновения човек
(още по-малко младия), а на държавата. Ето защо, когато група млади хора, живеещи в Стара Загора се
опитаха да помогнат на безнадзорните деца от града, в очите на съгражданите им това изглеждаше алогично,
да не кажем подозрително.
През април 1998 г. обединилата се неформална гражданска група от младежи започна да издирва
живеещите на улицата деца. Ежедневно по двама доброволци от групата посещаваха местата, където децата
прекарваха голяма част от времето си. Опитваха се да спечелят доверието и приятелството им, което никак
не беше лесно. Разговорите с децата бяха най-вече за нещата, които вълнуваха всяко от тях – защо е на
улицата, има ли приятели, кой му помага, защо не иска да се прибере вкъщи, как се прехранва, къде нощува?
Провеждаха се и импровизирани уроци и игри, търсеше се помощта на полицията и “Бърза помощ”.
Осигурени бяха и купони, срещу чиято стойност всекидневно децата получаваха закуска и хляб от малък
павилион в града. Носиха им се и чисти дрехи, които те с радост приемаха. Така започна всичко...
Защо точно “Самаряни”?
Името “Самаряни” беше избрано като изразител на основната идея на екипа – християнско милосърдие
и грижа за онеправданите и пренебрегнатите от обществото деца и групи от хора.
За самарянската идея почерпихме вдъхновение от разказаната притча в Библията, записана в
Евангелието от св. Лука 10 глава, 25-37 стихове. Според нея, Исус Христос бил предизвикан от един
религиозен водач да коментира някои от най-фундаменталните въпроси, свързани със смисъла на човешкото
съществуване – оправданието пред Бога, стремежа към вечен живот и взаимоотношенията ни с ближните. В
отговор на това Христос разказал притчата за добрия самарянин.
В нея се разказва, че един човек бил нападнат от разбойници, ограбен, пребит до смърт и изоставен
полумъртъв. Случайните минувачи, представители на различни социални прослойки, които минавали покрай
нуждаещия се от спешна помощ човек, не помогнали с нищо, въпреки, че се очаквало от тях да бъдат
социално и морално ангажирани. Най-накрая, покрай загиващия човек се спрял един самарянин, който
веднага се притекъл на помощ. Той моментално превързал раните на безпомощния човек, взел го със себе
си, закарал го в гостилница и платил всички разноски за лечението му. Преди да продължи пътя си, уверил
гостилничаря, че ако разходите надхвърлят предплатеното, той ще покрие и тях по-късно.
Шокиращото в тази история е фактът, че самаряните били най-презряната социална прослойка в
тогавашното общество. Никой не очаквал, че самарянин би постъпил толкова добродетелно и социално
отговорно. Хората смятали, че социалната ангажираност принадлежи на онзи кръг от хора (левити,
свещенници), които имали обществената подкрепа, признание и ресурси да осигурят подобна помощ. Така
Христос заключил пред провокираната аудитория, че истинските ближни са тези хора, които независимо от
всичко, своевременно осигуряват подкрепа на нуждаещите се. Накрая Исус завършил спора си с религиозния
водач, като го насърчил да показва истинско милосърдие.
Примерът на добрия самарянин е стандарт за редица добродетели – милосърдие, социална
ангажираност, ефективна помощ за онеправданите и отхвърлените, обществена подкрепа, висок морал. Така,
екипът на организацията ни взе решение да носи името “Самаряни”, като популяризираме и
разпространяваме самарянските ценности и добродетели и се стремим да ги прилагаме в работата си с
децата и семействата в нужда. Другата съществена причина за избора на нашето име е знак за благодарност
към първата хуманитарна организация, която подкрепи финансово началото на нашата дейност “Самарянска дейност” – Германия. Благодарение на нейното приятелство и партньорство “Самаряни” успя да
постави началото на една благородна мисия, насочена към облекчаване на страданието и болката в живота
на много деца и оказване на подкрепа за тяхното развитие...
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В ОГЛЕДАЛОТО
 В какво успя “Самаряни” през тези години? Какво можеше да бъде направено по-добре? 
Диана М. Димова – изпълнителен директор на Сдружение “Самаряни”: “Най-големите ни успехи като
организация естествено са свързани с децата, с които работихме през периода 1998-2002г. Повечето хора, които
са чували за “Самаряни” ни свързват с децата на улицата. Това е така, защото основният ни опит през тези пет
години е именно по осъществяването на програмата “Интегриране на деца и младежи на улицата”. Тя е много скъпа
на сърцата на всички ни. Едва ли ще мога да забравя десетките моменти, в които сме се опитвали да помогнем на
много деца, потърсили помощ в нашия Център. Плакали сме с тяхната болка, смеели сме се, когато са щастливи.
Много от тези моменти ще останат завинаги в мен като едни от най-цветните ми спомени в “Самаряни” през тези
години.... Много често разсъждавам над този въпрос. Можехме хиляди неща да направим по-добре. Не достигнахме,
не докоснахме още много деца в нужда. Ако през годините бяхме планирали по-добре, мисля, че щяхме да преживеем
и по-малко изненадващи проблеми и организационни катаклизми. Определено щяхме да стигнем по-далеч..."
Иванка Р. Иванова-Попова – програмен директор на Сдружение “Самаряни”: “Мисля, че успяхме да
станем добър екип. Научихме много неща заедно през тези години, научихме се да живеем и да работим заедно, да се
борим и да празнуваме заедно... Но най-големият ни успех като екип, като организация, според мен, си остават
“нашите деца” – децата, които срещнахме, заобичахме и подкрепяхме както и с каквото можем през годините.
Миговете на истинска радост и щастие в живота на тези деца или на споделена и така по-леко понесена от тях
болка са може би най-големите ни успехи, защото именно тези мигове се оказаха превратни за живота на много от
децата... Точно те ни донасят чувство на удовлетворение и изпълват сърцата ни с искрена благодарност към
Бога... Постигнахме много неща, но не винаги всичко беше замислено и реализирано перфектно. Може би затова и
“погребахме” някои от своите идеи и дела... Загубихме и някои от децата, за което често изпитваме болка от
безсилието да върнем времето назад...”
Димо Т. Димов – финансово и техническо обезпечаване в Сдружение “Самаряни”: “През петте години на
своето съществуване, хората от организацията изминаха труден, но ползотворен път в своето развитие. От
малкото начало на бурен ентусиазъм и идеал за релизиране на каузата да дарим грижа и любов на децата на
улицата, ние преминахме през школата на придобиване на реален опит и практични умения за посрещане на
неотложните им нужди. С течение на времето екипът на “Самаряни” задълбочи и канализира опита си в сферата
на предоставяне на качествени социални услуги за деца в риск, до момента, в който организацията се превърна в
професионална. Паралелно с вътрешната устойчивост и развитие на екипа, “Самаряни” повиши и общественото
доверие и подкрепа към конкретни каузи, по които работи. Направи действащо партньорството си с местната
власт и медиите. Също така, стана инициатор на стабилни социални нововъведения и беше поканена за партньор в
местни и национални мрежи на неправителствени организации за работа и взаимодействие по редица обществено
значими проблеми. През погледа на вече извървения път в развитието си като организация, би трябвало да бъдем
все така самокритични към работа си. Понякога сме преставали да си даваме сметка, че всичко, което правим,
засяга пряко човешки съдби. Тъй като предоставяме социални услуги за деца в риск, трябваше да съзнаваме позадълбочено, че участваме във формирането на жизнения им път. Вероятно не веднъж сме гледали на този факт
през призмата на самовглъбени администратори, а не на хора с реални болки и чувства. Вероятно на моменти не ни
достигаше смелост и самочувствие, а друг път скромност и откровеност, да признаем, че дължим успеха си на
подкрепата на десетки хора, които са симпатизирали на самарянската идея, за която работим!...”
Боряна Борисова – възпитател в Дневен център “Самаряни”: “Самаряни” се популяризира като
организация с опит в сферата на предоставяне социални услуги на деца и младежи на улицата, в риск, в
неравностойно положение... Откривахме много предизвикателства в работата с децата. Тези, които приехме, ни
научиха преди всичко на повече търпение, а натрупаният опит предразположи да работим с по-голям “замах”. Не
позволихме рутината да притъпи професионалните ни умения. Освен това, призванието ни налагаше желанието да
извеждаме нещата докрай, а у децата се “настани” мисълта да “каналазират” живота си, да го осмислят различно.
Екипът е малък, затова задълженията ни се оказват понякога много и това коства време, усилия, дори излишни
нерви, и тогава не успяваме да бъдем ефективни в абсолютно всичко. В такива моменти “си отива” някаk
равновесието, добрия баланс, позволяваме да се натрупа и умората.”
Нейко Ив. Иванов – координатор на Дневен център “Самаряни”: “За тези пет години “Самаряни” успя да се
наложи като една от най-активните неправителствени организации в града на липите. Разшири обхвата и
сферата на своята дейност. Натрупа неголям, но много полезен опит в работата с деца от изолирани общности.
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Гледаме критично на себе си и сме наясно, че всяко нещо може да се планира, направи и отрази по-добре от
предходния път. Именно това ни мотивира за в бъдеще.”

Маргарита Ат. Абрашева – социален работник в Дневен център “Самаряни”: “През изминалите години
“Самаряни” успя да се докаже пред обществеността като една наистина работеща организация по социалните
проблеми на децата и младежите от улицата на територията на Стара Загора. Успя да си взаимодейства и
работи с много други институции и организации, и то не само от нашия град. Помогна на много деца и семейства в
нужда да се разрешат специфични за тях проблеми... Може би опитът на специалисти в по-зряла възраст, които да
работят в “Самаряни” ни липсваше през годините.”
Мария Желева – член на Сдружение “Самаряни”: “Впечатлена съм от работата на тази група
ентусиазирани млади хора, работещи в Център “Самаряни” от основаването му през 1998 година до сега.
Издирвайки и привличайки деца с проблемно поведение и неравностойно положение, Центърът стана за тях и дом, и
семейство; даде им сигурност и правилна насоченост в живота; даде им шанс за оцеляване и много любов. Смятам,
че е добре да се продължи наблюдението на детето след напускане на Центъра при навършване на годините и да му
се съдейства при започване на работа.”
Иван Неделчев – лекар, член на Управителния съвет на “Самаряни”: “Всичко се прави с желание и голяма
отговорност. Има нужда да се работи повече върху комуникацията и сътрудничеството помежду ни.”
Динко Д. Златаров – управител на Фондация “П. Р. Славейков”: “През последните години “Самаряни”
направи нещо, което никоя друга организация от подобен тип не е успяла – да накара хората да повярват в това, че
и ние, Българите, можем да направим нещо за нашата нация. Не е необходимо да чакаме само помощ отвън, ако
искаме нещо да бъде направено качествено и стойностно. Достатъчно е да се научим да се сдружаваме и да
работим заедно. Постиженията на сдружение “Самаряни” са много, но най-великото е онова, което направиха за
самите деца – дариха ги с надежда и любов – нещо, което много други организации не можаха и не искаха. Когато
вършиш нещо от цялото си сърце, не можеш да мислиш, че си можел да направиш нещо по-добре. Те дадоха всичко
от себе си – време, постоянство, усилия, финанси, енергията си, вярата си. Всичко. Какво по-добре може да бъде
свършено от това?!”
Дейвид Лийстръм – координатор за България на “Интернационални екипи”, САЩ: “Самаряни успя да
накара всяко дете, живеещо на улицата в Стара Загора, да решава дали иска да промени съдбата си. Макар млади и
неопитни преди пет години, екипът на “Самаряни” успя да даде своя принос към обществото за оцеляването на
много безпризорни деца. “Можеше да започне по-рано да работи превантивно с родителите на децата в техните
общности.”
Таньо Маринов – член на Сдружение “Самаряни”: “Самаряни” даде много добър пример на грижа и любов
към децата на улицата. Резултатите, които са постигнати са вследствие на усилена работа и посвещение. Много
от нас си спомнят за децата, които виждахме всеки ден да просят по улиците. Днес повечето от тези деца са
добре облечени, ходят на училище, пишат домашните си, отношението на техните родители към тях е променено
– те вече не ги изпращат на улицата да просят. Мисля, че трябваше да се потърсят повече идеи и начини, за да
може по-голяма част от общестовото да вземе участие и да съдейства за решаването на проблемите на
безпризорните деца.”
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СЪВСЕМ ЧЕСТНО
С какво свързвате дейността на “Самаряни” до сега?
Каква препоръка бихте дали на екипа, за да подобри своята работа?
Евгений Желев – кмет на община Стара Загора: “Работата на “Самаряни” свързвам с грижата за децата в
неравностойно положение, бездомните, изоставените. Екипът работи много добре и върши общественополезна
дейност. Нека бъде още по-настоятелен в работата си.”
Проф. Ив. Божков – председател на Общински съвет, гр. Стара Загора: “Дейността на “Самаряни”
свързвам с грижата за безпризорните деца, които са оставени на произвола на съдбата, с грижата за просещите
деца. “Самаряни” е една от неправителствените организации, която се ползва с висок имидж в Общината. Това се
дължи най-вече на младия екип. Работите с любов, всеотдайност и професионализъм, проявявате и голяма
скромност. Достойно оправдавате името, което носите. Лично аз съм възхитен от изследването за просията,
което направихте!. Да има по-добра координация с Общината, а също и по-голяма изява в медийното
пространство.”
Мила Коларова – секретар на Общинска комисия за БППМН1: “Млади хора, които помагат на много деца
да не попаднат на улицата, а да придобият различни умения, качества, нови и полезни навици. Хората от екипа са
всеотдайни до лудост, стремят се към съвършенство. Би било добре да се задълбочи съвместната работа с други
организации и институции; да се въвлекат и външни специалисти и лица, които да работят с децата.”
Йонка Георгиева – връзки с обществеността на РДВР2, гр. Стара Загора: “С търсене на широко
партньорство при решаване на важни за общността проблеми, с гражданска ангажираност и професионализъм. Да
се грижи за поддържане на мотивацията на хората, които работят за организацията, тъй като социалната
дейност е изчерпваща като професия.”
Петър Порязов – инспектор ДПС3: “Самаряни” имат активна гражданска позиция по социалните въпроси.

Екипът е много добър. Притежават инициативност и борбеност. Повече хора да роботят в организацията, за да
станат още по-ефективни.”

Ивелин Иванов – инспектор ДПС: “Свързвам “Самаряни” с работата им с деца с проблемно поведение. Имат
висока степен на ефективност. Лесно се комуникира с екипа и имаме добро взаимодействие. Препоръката ми е да
привлекат повече хора в екипа си.”
Елена Михайлова – репортер на радио “Стара Загора”: “Най-общо – грижа за социалната хармония в
обществото. Грижа за безпризорните деца, да бъдат “обхванати”, приласкани. По този начин, макар и косвено,
организацията се грижи да бъде намалена и престъпността. Екипът е всеотдаен към тази категория неоправдани
деца. Работата на “Самаряни” свързвам с желанието да се подпомогнат ромските общности, тези деца да се
възпитават и насочват към ценностите в обществото, да се връщат в семействата си. Удивена съм конкретно и
от кампанията за изследване на просията. Също и от този проект с Министерство на образованието за
помощници на учителя в няколко училища в близките села, за приобщаване на децата кум училището. Имам поглед
върху един помощник на учителя от вашите. Той показва съвсвм различно, друго лице на етноса. “Има смисъл да се
продължи. Бъдете настойчиви и нека има полза от резултата на изследванията за просията, изисквайте!”
Станимира Димова – журналист на телевизия “Стара Загора”: “Една от малкото организации от
неправителствения сектор в Стара Загора, която действително работи. Това са млади хора, които притежават
информация, знания, опит и умеят да посредничат с институции и организации. Реална работа с реални хора!
Съжалявам, че се запознах толкова късно, едва преди няколко месеца, със “Самаряни”, а те практически действат
от 5 години. Да бъдат още по-настоятелни, защото разполагат с повече опит и информация, отколкото някои
държавни институции.”
Сашка Панайотова – журналист на телевизия “Верея”, гр. Стара Загора: “Свързвам “Самаряни” с грижа за
безпризорните деца на територията на общината. Вършите много удовлетворяваща работа. Да си пожелаем да
има повече работещи организации, като вашата, защото само вие не бихте се справили с проблемите, които
1
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стоят в социалната сфера и конкретно с проблемни деца. Тези проблеми не са и добре законово основани. Много
добре взаимодействате и с другите организации, институции, и с Общината. Да се сподели опита на
организацията. Да участвате в законотворчеството, в Националната стратегия за защита правата на децата на
улицата, защото НПО4 са тези, които стоят близо до проблемите на това общество.”

Росица Ранчева – редактор на в. “Старозагорски новини”: “Хуманитарна организация с екип от много
нахъсани хора, които използват научни методи и подходи и вършат огромна човешка дейност. Всичко, което
правят, заслужава пълни адмирации. Целият опит на “Самаряни” да бъде описан и мултиплициран, понеже трябва да
се ползва.”
Радослава Рашева – репортер на в. “Национална бизнес поща”: “Работата на “Самаряни” свързвам с
много детски усмивки. Да се увеличи обсега на децата. Да се популяризират резултатите от инициативите.”
Анастасия Василева – председател на Гражданско сдружение “Алтернатива – 55”, гр. Стара Загора:

“Организиране на коалиция от десет НПО “Партньори за промяна” в провеждане на застъпническа кампания за
учредяване на Обществен съвет за социални дейности и закрила на детето (ОССДЗД); участие в постоянните му
комисии; участие в инициативна група за учредяване на Обществен дарителски фонд. Организиране на дейности за
деца в риск в Дневен център към сдружението: работа по интереси с цел развитие на децата; превантивна работа
с деца от ромски произход и семействата им, насочена към ограничаване на просията, ограничаване на рисковете
от живот на улицата и от използване на упойващи средства и др. Работа по проект “Реформа за повишаване
благосъстоянието на децата относно подобряване интеграцията на ромските деца чрез въвеждане на
длъжността помощник на учителя при обучението на тези деца в предучилищна възраст и в първи клас. Активна
работа в ОбКБППМН; поддържане на тесни връзки при работа по случаи с деца в риск със социални работници,
доброволци и студенти. Участие в Национален съвет към Държавна агенция за закрила на детето.”

Пенка Михайлова – изпълнителен директор на Регионално сдружение “Омбудсман”, гр. Стара Загора:

“Самаряни” свързвам с работа в областта на социалната сфера. Тази тяхна работа е изключително полезна,
навременна и активна. Това са сърцати хора, с много точен поглед към проблемите на обществото и начините за
разрешаването на тези проблеми. Да разпрострат обсега на действие за работа с деца не само от малцинствата,
а по отношение и на социално слаби семейства, които не могат да осигурят образование на децата си, а се оказва,
че често сред тях има толкова талантливи и амбициозни.”

Лена Драгова – изпълнителен секретар на Клуб “Отворено общество”, гр.Стара Загора: “Дейността на
“Самаряни” свързвам с любовта им към децата и по-специално към ромските деца, с видимата човешка любов към
техните проблеми. Да си пожелаем пресечна точка в някой от следващите проекти.”
проф. Веска Шошева – преподавател в Тракийски университет, Медицински колеж, специалност
“Социални дейности”, гр. Стара Загора: “Една безкористна помощ на деца и подрастващи, изпаднали в проблемно

положение, както в социално-обществен аспект, така и в съвсем личностен.” “По-добър синхрон и привличане на
наши студенти като доброволци за работа с вас. По-добра координираност с Медицинския факултет като цяло и
ползване на компетентно мнение на наши специалисти.”

Мариана Пенчева – общински съветник, директор на СОУ “Максим Горки”, гр. Стара Загора:

“Благородство, самоотверженост, жертвоготовност. Атмосфера на спокойствие, равнопоставеност, създаваща
условия за успех. Малко повече публичност. Запазване темпа на работа и ако е възможно, разширяване на екипа,
съответно работата с децата. Погрижете се също всички онези красиви изделия, които изработват децата в
своите клубове да бъдат излагани на детски базари, изложби, за да има възнаграждаване не само на вложения труд,
но и на самата инвестиция на някаква идея.”

Райна Георгиева – методически съветник на Младежки общински съвет, гр. Стара Загора: “Работата на
“Самаряни” свързвам с подпомагане на етническите малцинства в Стара Загора, с деца на улицата и деца
претърпели насилие. Да работи с програми за родителите на децата от тези групи, за да могат да се върнат в
селействата си. Повече реклама на организацията с цел популяризиране на нейните дейности. Да имат повече
контакти и взаимодействие с учители от училищата за задържане на деца, които бягат от училище.”
Олег Стоилов – изпълнителен директор на Търговско-промишлена палата, гр. Стара Загора: “От година
и половина познавам организацията. Ние сме партньори в Обществения съвет. Впечатлен съм от изключителния
професионализъм на работата и от изключителната скромност на екипа. Могат да бъдат не само за пример в
4
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социалната сфера, но и други организации да се ползват от опита им. Още повече да популяризират своята
дейност. Съвместно в дейността с други организации, не само да обединяват усилията, а и резултатите от
работата си.”

Динко Динев – началник сектор “Образование и спорт”, Община Стара Загора: “Свързвам организацията
първо с лицата на хората, които работят в нея, след това с лицата на децата, с които работят. Отношението на
екипа бих приравнил с това на родителите към децата им. Тези деца имат специфични нужди, а “Самаряни” ги
посрещат. Бих пожелал разширяване обхвата на дейността Ви, като включите и други групи деца, за да
реализирате потенциала, който притежавате. “
Пепа Кирилова – директор 12 ОУ “Г. Гърбачев”, гр. Стара Загора: ”Самаряни” оказват невероятна помощ
на училището за включване, задържане и подпомагане на деца в учебния процес, работят много добре срещу
отпадане на децата от училище. Още по-добро взаимодействие и контакти с другите институции и организации.”
Диана Георгиева – директор СОУ “Хр. Смирненски”, гр. Стара Загора: “Организация, която много добре
се справя с проблемите на голяма част от безпризорните. Намират точно начини за връщане в семейството и в
училището на такива деца. Тендецията, по която се движат, е с положителен заряд. Благодарение на
съдействието им, в повереното ми училище се върнаха около 30 деца, които бяха отпаднали. Да разнообразят
дейностите, така че през лятото децата да бъдат включени в извънкласни форми на обучение, които да се
осъществяват обаче в училище, за да остане то в центъра на вниманието им.”
Петя Лазарова – директор НУ “Зора”, гр. Стара Загора: “Самаряни” свързвам с интеграция и социално
приспособяване на деца в риск от попадане и живот на улицата, и с усилията в насока завишаване социалното ниво
на живот. Също така, с подготовка и подпомагане на тези деца да не изостават или отпадат от училище.
Разширяване обхвата на децата, с които работите. Ако е възможно, излезте от тази рамка.”
Георги Георгиев – председател на Младежки общински съвет (МОС), гр. Стара Загора: “Самаряни”
свързвам с успешния им опит в работата с безпризорни, а също и опитите да бъде преодолян проблемът с
просещите. Имат млад и ентусиазиран екип. Повече медиен отзвук, по-тясно сътрудничество с МОС и другите
организации.”
Запрян Куртев – експерт по етническите въпроси към Областна администрация, гр. Стара Загора:

”Вашата организация е пример за много други. Моята препоръка е да се включат хора от ромския етнос не само в
реализирането на проектите, но и в етапите на тяхната подготовка. От друга страна, бихме се радвали
своевременно да ни информирате за проектите, които реализирате с етническа насоченост.”

Цанко Атанасов – председател на Тракийски младежки съюз в България, председател на Тракийско
младежко дружество в гр. Стара Загора: “Единствената организация на територията на България, която
активно се занимава с проблемите на децата, независимо то техния произход и родители. Организация, която
отстоява и защитава интересите им и която задоволява техни потребности. Бих насърчил екипа да продължи в
същия дух и всичко, което се прави, да популяризира чрез медиите.”

Красимира Лазарова – председател на Сдружение “Здраве и морал”, гр. Стара Загора: “Свързвам
работата на “Самаряни” с деца, които са с девиантно, делинквентно поведение; деца, занемарени от своите
родители и изоставени от институции. Екипът на “Самаряни” усилено работи със семействата на тази група деца
и младежи с противообществени прояви и предлага социални услуги, консултиране и обучение. Да работи по посока
приобщаване на още НПО и институции, у които да възбуди интерес към себе си.”
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ПРЕЗ ТЕХНИТЕ ОЧИ
“На улицата излязох заради майка ми. Караше ме да прося. Вторият ми баща ми палеше огън на краката, защото не
нося пари вкъщи. После ме вързаха вънка на телта за дрехите, с главата надолу. Майка ми ме удари със стъклен
буркан в главата. Правиха ми операция после. Нямаше хич да оживея. Много зле ми беше. На улицата се научих да
пуша, да дишам бронз, да крада. Нямахме какво да ядем. Биеха ни рокерите, тормозеха ни. Вземаха ни парите.
Носеха ни и наркотик. Тогава чувствах, че нямам никой. Мъчно ми става. От “Самаряни” ни носеха храна на гарата.
Там се запознах с тях. Питаха ни как сме, къде спим. Те ми подадоха ръка да се измъкна от калта. Не дишам вече
бронз, ходя на училище, пиша си домашната. Задачите с деление обаче са ми много трудни. Сега живея в Дом. Там
се чувствам много добре. Обръщат ми внимание. Има компютри, билярд. Искам да стана певица като Софи
Маринова. Като порасна ще се хвана на работа, за да си направя къща. Ще се оженя...” – Л.М., 14 г.
“Семейството ми е бедно. Живея с баба, брат ми и баща ми. Майка ми ме е оставила, когато съм била на 11 месеца.
Баба ме е изгледала. Скоро почина. Останах с баща ми и неговата нова жена. И двамата не работят. Изхранваме се
от помощите. Брат ми много ме бие. Чувствам се зле, защото не ми обръщат внимание. Тука (в Центъра) намирам
това внимание. Харесва ми, че се занимават с нас, обличат ни. Научих се да шия, да готвя, да играя баскетбол, да
работя с компютър. Доста понаучих за географията на света и по-специално за реките и планините. Няма да
забравя как ходихме в Созопол. Запознахме се с много нови приятели там, играхме на карти, говорихме си. В
момента не споделям с никой. От малка искам да стана таен агент. От братовчедка ми взех тази идея. Те
разследват тайно убийства, кражби.” – Д.П., 15 г.
“Преди да се срещнем със “Самаряни” не съм ходил на училище, затова съм изпуснал четири години. Вкъщи не ми
говориха, че училището е важно. Гледам другите деца ходят на училище и викам на майка: “И аз искам там.” Тя ми
казва: “Не може. Там не е хубаво.” Аз нямам татко. Майка почина. Като се запознахме и дойдох за първи път в
Центъра много ми хареса. Беше много красиво. Те ме научиха да чета и пиша. Почнах да ходя на училище. Най ми
харесва обаче да ходя на лагери и да уча за астрономията. Интересно ми е за планетите. Станах по-умен и подобър. Мога да определям доброто от лошото. Лошо е да крада, да правя бели, да се бия с децата. Доброто е да
слушаш майките си и баща си. Каквото ти кажат да го изпълняваш. Да се вслушваш в техните думи. Аз слушам
леля и батко. Като има нужда им помагам. Искам да стана астроном. Искам да уча до четвърти курс. От малък си
мечтая да имам бегач. Да си оправя проблемите, които имам вкъщи. Да нямаме дългове и проблеми с властите.” –
Т.Р., 16 г.
“Майка ми и баща ми се биеха. Тормозиха ни със сестра ми. Изкарваха си го на нас. Все ние бяхме виновни. Майка ми
скачаше на главата ми с крака. Обстановката вкъщи е гадна. Страхувам се баща ми да не убие майка ми. Миналият
път я разкърви. Хората от квартала ни се подиграват като разберят, че се караме вкъщи. Била съм в много
Домове. Около 4-5. Много гадни неща. Не искам да си ги спомням. И вкъщи е същото. Все имаш страх да не стане
нещо... Майка ни спря от училище. Две години изтървахме. Каза, че нямаме пари и затова не ни пусна. Като идваха
вкъщи от “Самаряни” казахме, че сме турци. Те ни казаха, че няма значение. Не се прави разлика. Дадоха ми
тетрадки, учебници и червен химикал. Почнах да ходя на занималня при тях. Спомням си, че много си играехме. Все
ходихме някъде. Много ме беше страх да излизам сама на улицата. Майка ми и баща ми казаха, че ще ме хванат да
ме изнасилят непознати момчета. Не ме пускаха. С течение на времето го преодолях. Гледах от другите деца как
се държат. Сега пак ходя на училище. Имам една приятелка. Много е добра. Помага ми. Искам да стана добра по
компютрите, много-добра. Да си намеря такава работа. Да свиря на пиано, да изнасям концерти.” – М.С., 12 г.
“Вкъщи сме много деца. Нямаме отопление, понякога и храна. Семейството ни нямаше пари и просех преди. Една
приятелка ме заведе в Центъра. Хареса ми, че ни обръщаха внимание. Научихме се на обноски и културно държание.
От клуб “Добродетел” научих, че не e добре да се краде, а е добро да се помага на старите хора и да се споделя с
приятели. Направихме си младежка компания в “Лозенец”. Основните сме четири момичета. Има и други. Събрахме
към 10-15 малки деца на поляната. Учихме ги всеки ден да пишат. Рисувахме. После се преместихме в училището.
Цяло лято се занимавахме. Правихме разходки, прахме дрехите на децата вкъщи, купувахме им за награди фибички.
Плаках, защото баща ми ме биеше с колан. Каза, че нищо няма да излезе от мен, защо съм помагала на децата...
Искам да стана шивачка, да имам образование, мъжът ми също да е образован.” – К.Г., 14. г.
“Живеехме на друго място и чичо ми ни изгони от къщата. Дълго време бяхме без къща, докато си построим своя.
Майка спеше тогава в една изхвърлена кола. Аз и баба спахме под навеса. Много ни валеше... В “Самаряни” ми
помогнаха. Научих се да пея правилно, да готвя пица, да шия гоблени. Сега имам електронна поща и работя на
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компютър. Ако не уча, нямам шанс да си намеря хубава работа. Да завърша средно образование засега. Иначе искам
да стана учителка и да помагам на децата.” – Г.Г., 13 г.
“Станах по-добра, като виждам хора в нужда. Съжалявам ги. В училище ми харесва много. Всяка неделя ходя в
болницата, в неврохирургия. Пускат ме там, помагам на сестрите. Искам да стана лекарка в неврохирургия някой
ден. ” – Е.М., 15 г.
“Имам две деца. Живея при майка си. Малкият Янко още миналата година искаше да ходи на градина, но често
боледуваше, пък и нямах възможност да го изпращам. Тази година тръгна в подготвителния клас, но децата го
бият. Оплаква се, че го боли хернията и черния дроб. Откакто Катя (помощник на учителя) е при тях съм поспокойна. Аз нито мога да чета, нито да пиша, поне той да се научи.” – А. И., 36 г., с. Дълбоки
“Детето сега ходи по-често на училище. Понякога и Илия (помощник на учителя) го взема от къщи и го води. Говори
повече на български, приказва за училище. Чак в махалата почнаха да говорят на български. Аз не им се карам, но с
тях говоря на цигански.” – Р.М., 30 г., с. Братя Кунчеви
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ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА
Файл Shemi F&A
1. схема на фондацията
2. схема на сдружението
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УПРАВИТЕЛНИ ОРГАНИ И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЕКИП
Управителен съвет
14.12.1998 – 13.12.2001
1. Диана Димова – председател
2. Иванка Иванова-Попова – зам. председател
3. Димо Димов
4. Динко Златаров
5. Петя Златарова
14.12.2001 – 19.09.2002
1. Диана Димова – председател
2. Иванка Иванова-Попова – зам. председател
3. Димо Димов
от 20.09.2002
1. Диана Димова – председател
2. Иванка Иванова-Попова – зам. председател
3. Иван Неделчев
Изпълнителен екип през периода 1998-2002 г.
1. Диана М. Димова – управител: от 14.12.1998 г. до 19.11.2002 г.; изпълнителен директор: от 20.11.2002 г.
2. Маргарита Ат. Абрашева – касиер-секретар: от 01.01.1999 г. до 30.06.2002 г.; социален работник,
касиер: от 01.07.2002 г.
3. Елена П. Аксимова – възпитател в Дневен център: от 01.04.1999 г. до 01.03.2000 г.
4. Иванка Р. Иванова-Попова – възпитател в Дневен център: от 01.07.1999 г. до 30.09.1999 г.; зам.
управител: от 02.05.2000 г. до 03.02.2001 г.; директор на Дневен център: от 01.10.2001 г. до 30.06.2002 г.;
програмен директор: от 01.07.2002 г.
5. Нейко Ив. Иванов – възпитател в Дневен център: от 01.09.1999 г. до 30.06.2002 г.; отговорен възпитател в
Дневен център: от 01.07.2002 г.
6. Боряна Б. Ташкова – възпитател в Дневен център: от 07.09.1999 г.
7. Димо Т. Димов – организатор технически контрол: от 01.11.1999 г. до 31.05.2001 г.; финансово и
техническо обезпечаване: от 01.06.2001 г.
8. Костадинка Димитрова К.-Н. – психолог в Дневен център: от 01.04.2000 г. до 28.02.2001 г.
9. Динка Г. Атанасова – хигиенист: от 04.10.2000 г. до 17.06.2001 г.; фамилен работник: от 18.06.2001 г. до
30.06.2002 г.; хигиенист: от 01.07.2002 г. до 31.12.2002 г.
10. Господин Кр. Колев – пом. възпитател в Дневен център: от 18.06.2001 г. до 01.06.2002 г.
11. Златина Кр. Драгиева – връзки с обществеността: от 13.06.2002 г. до 31.12.2002 г.
Счетоводители
1. Георги Котаров – от 01.01.1999 г. до 31.05.2002 г.
2. Мариана Николова – от 01.06.2002 г.
ВИЗУАЛИЗИРАНЕ
Файл Shemi – donori po proekti
1. Визуализация на изпълнителния екип през периода 1998-2002 г. (от стр. Проекти)
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ДОБРОВОЛЦИ
((((((Файл Donori po proekti – само схемите, без таблиците!!!
1. Общ брой доброволци от България и чужбина през годините
2. Доброволци от страната и чужбина през периода 1998-2002 г.)))))

От Стара Загора:
1.
2.
3.
4.
5.

Анна Горова – участие в дейностите с децата от Дневния център (август, 2002);
Боряна Борисова –доброволен труд* (1999 – 2002);
Господин Колев –доброволен труд* (1999 – 2002);
Диана Димова – социална работа с деца на улицата (1998), доброволен труд* (1999 – 2002);
Диана Симеонова – медицински прегледи (1999), рисунки по стените в Дневния център, преводи,
индивидуална работа с деца от Дневния център (2000 – 2001);
6. Димо Димов – социална работа с деца на улицата (1998), доброволен труд* (1999 – 2002);
7. Динка Атанасова – доброволен труд* (1999 – 2002);
8. Динко Златаров – преводна дейност, компютърна обработка на текстове, ремонтни дейности (1998 –
2002);
9. Иван Неделчев – медицински прегледи на децата, здравни консултации, разработване на проекти (1999 –
2002);
10. Иванка Иванова-Попова – социална работа с деца на улицата (1998), доброволен труд* (1999 – 2002);
11. Лидия Панчева – разпределение на хуманитарна помощ (декември, 2000);
12. Маргарита Абрашева – доброволен труд* (1999 – 2002);
13. Марин Попов – облагородяване на прилежащите площи към Дневния център (2000), оказване на помощ
при изготвяне на справки (2002);
14. Мария Желева – организиране на тържества, помощна работа (1998 – 2001);
15. Невена Желязкова – преводна дейност, разпределение на хуманитарна помощ (2000 – 2001);
16. Нейко Иванов – доброволен труд* (1999 – 2002);
17. Николина Колева – социална и възпитателна работа с деца на улицата (1998 – 1999);
18. Павлина Димова – социална и възпитателна работа с деца на улицата (1998 – 1999);
19. Пенка Иванова – медицински прегледи на децата, здравни консултации (2000 – 2001);
20. Петя Златарова – преводна дейност (1998 – 2001);
21. Пламен Симеонов – помощна работа (1999 – 2001);
22. Станислав Стоянов – преводна дейност (юли, септември 2001);
23. Таньо Маринов – поддръжка на ел. инсталация на Дневния център (1999 – 2000);
24. Тодор Тодев – строително-ремонтни дейности (2000 – 2001);
25. Тодорка Тодева – помощна работа (2000 – 2001);
26. Хрисана Лийстръм – здравни беседи, социална работа с деца на улицата (1999 – 2000).
* Извън трудовите си правоотношения с организацията всеки член на изпълнителния екип дава между 50 и 700 часа
годишно доброволен труд в нейна полза.

От Аржентина:
27. Карина Петков – участие в дейностите с децата към Дневния център, превод (2000-2001).
От САЩ:
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28. Даяна Милър – ремонтни дейности по сградата на Дома в с. Богомилово, куклен театър за децата от
Дневния център (октомрви, 2000);
29. Дейвид Лийстръм – преводна дейност, набиране на средства от чужбина, организиране на инициативи на
доброволчески групи от САЩ и Англия, координиране на програма “Индивидуално подпомагане”,
планиране и провеждане на образователни занятия с децата в Дневния център, участие в ремонтни
дейности по сградата на Дневния център (1999-2002);
30. Джейми Джонсън – освежаване на прилежащите площи към Дневния център, участие в спортни и
развлекателни мероприятия с децата (юли, 2001);
31. Джим Джонсън – освежаване на прилежащите площи към Дневния център, участие в спортни и
развлекателни мероприятия с децата (юли, 2001);
32. Кийт Браун – посещения на семейства, организиране и планиране на занятия на клубове и занималня,
преводна дейност, набиране на средства от чужбина, осъществяване на кореспонденция с дарители на
програма “Индивидуално подпомагане”, участие в подготовка на тържества и приготвяне на храна,
участие в ремонтни дейности по сградата на Дома в с. Богомилово, летуване с деца на море, превод,
шофиране, участие в организиране на доброволчески групи от САЩ и Англия (1999-2002);
33. Ким Кинг – ремонтни дейности по сградата на Дома в с. Богомилово, куклен театър за децата от Дневния
център (октомрви, 2000);
34. Лесли Стит – превод на проект (юли, 2001);
35. Линда Дингълтайн – ремонтни дейности по сградата на Дома в с. Богомилово, куклен театър за децата от
Дневния център (октомрви, 2000);
36. Лия Браун – летуване с децата от Дневния център на море (юли-август, 2001);
37. Маргерит Браун – преводна дейност, подготовка на тържества, приготвяне на храна, изработка на албуми
и табла на организацията, водене на клубове “Добродетел” и “Сръчко”, посещения на семейства,
организиране на доброволчески групи от САЩ и Англия (1999-2002);
38. Марсиа Симкокс – ремонтни дейности по сградата на Дома в с. Богомилово, куклен театър и летуване на
море с децата от Дневния център (2000-2001);
39. Патси Кинг - ремонтни дейности по сградата на Дома в с. Богомилово, куклен театър и летуване на море с
децата от Дневния център (2000-2001);
40. Ребека Грейб – летуване с децата от Дневния център на море (юли-август, 2001);
41. Тери Адлер – летуване с децата от Дневния център на море (юли-август, 2001);
42. Хедър Кинг – ремонтни дейности по сградата на Дома в с. Богомилово, куклен театър за децата от
Дневния център (октомрви, 2000);
43. Холи Браун – летуване с децата от Дневния център на море (юли-август, 2001);
44. Юджийн Милър – летуване с децата от Дневния център на море (юли-август, 2001).
От Великобритания, MCAB:
45. Ал-Ануд Ал-Самерай – работа с децата от Дневния център в клубове по интереси, спортни и
развлекателни мероприятия (септември, 2001);
46. Алекс Харис – работа с децата от Дневния център в клубове по интереси, спортни и развлекателни
мероприятия (септември, 2001);
47. Алистър Четуинд – работа с децата от Дневния център в клубове по интереси, спортни и развлекателни
мероприятия (август, 2002);
48. Андрю Котрел – работа с децата от Дневния център в клубове по интереси, спортни и развлекателни
мероприятия (септември, 2002);
49. Джеймс Ролинсън – работа с децата от Дневния център в клубове по интереси, спортни и развлекателни
мероприятия (август, 2002);
50. Джош Гилбърт – работа с децата от Дневния център в клубове по интереси, спортни и развлекателни
мероприятия, ремонтни дейности на класните стаи и боядисване на детските площадки в с. Братя
Кунчеви и Хан Аспарухово (юли, 2002);
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51. Джун Оливия – работа с децата от Дневния център в клубове по интереси, спортни и развлекателни
мероприятия (юли, 2001);
52. Елизабет Хънтър – работа с децата от Дневния център в клубове по интереси, спортни и развлекателни
мероприятия (септември, 2002);
53. Елинор Тейлър – работа с децата от Дневния център в клубове по интереси, спортни и развлекателни
мероприятия (юли, 2001);
54. Ерик Фергюсън – работа с децата от Дневния център в клубове по интереси, спортни и развлекателни
мероприятия (септември, 2001);
55. Катрин Ричардс – работа с децата от Дневния център в клубове по интереси, спортни и развлекателни
мероприятия (септември, 2001);
56. Лейла Хорн – работа с децата от Дневния център в клубове по интереси, спортни и развлекателни
мероприятия, ремонтни дейности на класните стаи и боядисване на детските площадки в с. Братя
Кунчеви и Хан Аспарухово (юли, 2002);
57. Мириам Саксл – работа с децата от Дневния център в клубове по интереси, спортни и развлекателни
мероприятия, ремонтни дейности на класните стаи и боядисване на детските площадки в с. Братя
Кунчеви и Хан Аспарухово (юли, 2002);
58. Никола Смит – работа с децата от Дневния център в клубове по интереси, спортни и развлекателни
мероприятия (септември, 2001);
59. Ребека Фишер – работа с децата от Дневния център в клубове по интереси, спортни и развлекателни
мероприятия, ремонтни дейности на класните стаи и боядисване на детските площадки в с. Братя
Кунчеви и Хан Аспарухово (юли, 2002);
60. Рианън Джон – работа с децата от Дневния център в клубове по интереси, спортни и развлекателни
мероприятия (август, 2002);
61. Розмари Голдинг – работа с децата от Дневния център в клубове по интереси, спортни и развлекателни
мероприятия (септември, 2002);
62. Тим Бъден – работа с децата от Дневния център в клубове по интереси, спортни и развлекателни
мероприятия (септември, 2001);
63. Томас Уегстаф – работа с децата от Дневния център в клубове по интереси, спортни и развлекателни
мероприятия (август, 2002);
64. Хариет Матер – работа с децата от Дневния център в клубове по интереси, спортни и развлекателни
мероприятия (септември, 2001);
65. Хенриета Спайър – работа с децата от Дневния център в клубове по интереси, спортни и развлекателни
мероприятия, ремонтни дейности на класните стаи и боядисване на детските площадки в с. Братя
Кунчеви и Хан Аспарухово (юли, 2002).
От Германия:
66. Елиса Мейър – освежаване на прилежащите площи към Дневния център, участие в спортни и
развлекателни мероприятия с децата (юли, 2001);
67. Крисчън Елферт – освежаване на прилежащите площи към Дневния център, участие в спортни и
развлекателни мероприятия с децата (юли, 2001);
68. Ребека Норелт – освежаване на прилежащите площи към Дневния център, участие в спортни и
развлекателни мероприятия с децата (юли, 2001);
69. Тобиъс Дюк – освежаване на прилежащите площи към Дневния център, участие в спортни и
развлекателни мероприятия с децата (юли, 2001);
70. Чери Бент – освежаване на прилежащите площи към Дневния център, участие в спортни и развлекателни
мероприятия с децата (юли, 2001).
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ПРОГРАМНА ДЕЙНОСТ
Дейността на организацията е структурирана на програмен принцип. Към всяка една програма през
годините са разработвани проекти, осъществяването на повечето от които е било възможно благодарение на
финансирането им от различни източници.
Програма “Интегриране на деца и младежи на улицата”
Програмата “Интегриране на деца и младежи на улицата” е първата програма на “Самаряни”. С
времето тя стана основното направление в работа на организацията. Нейната основна цел е да подпомогне
социалната рехабилитация и интеграция на деца с отклоняващо се поведение и/или живеещи в семейства в
риск от разпадане, които се намират на територията на община Стара Загора. Програмата е финансирана в
по-голямата си част от американската фондация “Деца на света”. По нея има реализирани шест проекта за
периода 1998 – 2002 г.: “Ежедневен хляб”, “Дневен център “Самаряни”, “От улицата – на училище”, “Още една
година на училище”, “Интегриране чрез обучение”, “Дневен център “Добротолюбие – гр. Сливен” (партньорски
проект).
Дневен център “САМАРЯНИ” – гр. Стара Загора
(декември, 1998 – продължава)
Един от значимите успехи на програмата е създаването на Дневен център за социална интеграция на
деца на улицата, който с течение на времето възприе името Център за социална и образователна подкрепа
“Самаряни”. Основната му цел е да подпомогне социалната интеграция на децата на улицата, чрез подкрепа
и насърчение за възстановяване на взаимоотношенията им с техните семейства и съдействие за започване
или продължаване на образованието им в местните училища. За неговото функциониране през периода 1998
– 2002 г. са осъществени пет проекта: “Ежедневен хляб”, “Дневен център “Самаряни”, “От улицата – на
училище”, “Още една година на училище”, “Интегриране чрез обучение”.
Проект: “Ежедневен хляб” (юни, 1998 – януари, 1999)
Това е първият проект на организацията, осъществен в рамките на програмата. Той беше насочен към
подпомагане на безнадзорните деца на самата улица с най-неотложните за тях неща – храна, лекарства,
облекло. Тази инициатива беше осъществена с подкрепата на хуманитарната организация “Самарянска
дейност”, Германия, която дари дрехи, обувки и 500 DM за закупуване на купони за храна. Всяко дете на
улицата получаваше ежедневно по един купон, с който можеше да вземе хляб и закуска от определен
павилион в града. Двама доброволци посещаваха всеки ден местата, където децата прекарваха голяма част
от времето си, и им предоставяха купоните за храна през деня, чисти дрехи и лекарства. Обхванати бяха 20
деца, живеещи на улицата, които станаха по-късно първите посетители на създадения Дневния център.
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Проект: “Дневен център “Самаряни” (декември, 1998 – декември, 2002)
Това е най-дългосрочният проект, реализиран от организацията в рамките на програма “Интегриране на
деца и младежи на улицата”. Той е финансиран в основната си част от фондация “Деца на света”, САЩ.
Благодарение на него на 15 декември 1998 г. за първи път в гр. Стара Загора стана възможно създаването на
Дневен център в помощ и подкрепа на безнадзорните деца. За целта беше нает и преустроен първият етаж
на къща в центъра на града. Там, в две стаи, се започна работа с около 20 деца на улицата. От понеделник
до петък, в часовете от 8.00 до 17.00, те имаха възможност да получат чисти дрехи и храна, по желание се
включваха в ограмотителните занятия; получаваха съдействие за оказване на медицинска помощ и
настаняване в специализирани институции.
По-голямата част от децата на улицата, с които започна работата, са предимно от ромски произход и
живеят в крайните по-бедни квартали на града – кв. “Лозенец”, кв. ”Зора”, както и в различни обособени части
на града – кв. “Кольо Ганчев”, индустриална част и др. Една част от децата са принуждавани от родителите и
близките си да помагат за изхранването на семейството си като работят – събират отпадъчна хартия и
метали, помагат на търговците от централния пазар, почистват гробищния парк, просят, проституират. Много
от децата започват да предпочитат живота навън, пред този в квартала и общността, намирайки много поинтересни за тях преживявания извън дома.
((((((СХЕМИ - ЕТНИЧЕСКИ ПРОИЗХОД, МЕСТОЖИВЕЕНЕ - файл Shemi – стр. Етнос и местоживеене
– две схеми, без таблиците))))))
С течение на годините обхватът на работа в Дневния център се разшири към:
 деца с отклоняващо се поведение (между 6 и 18 години) – в тази група с приоритет са деца, които
поради различни причини в семейната, училищната и/или приятелската среда: бягат от къщи, училище и/или
институция; скитат, прекарват известна част от времето си или живеят на улицата; просят; водят аморален
начин на живот; употребяват инхаланти; изостанали са или са отпаднали от обучение;
(((((((СХЕМИ - ПРОБЛЕМИ
- файл Shemi – стр. Отпаднали от уч-ще – две схеми, без таблиците
- файл Shemi – стр. Просещи – две схеми, без таблиците
- файл Shemi – стр. Проституиращи – 7-ма и 6-та схеми, без таблиците, без 1-5-та схеми
- файл Shemi – стр. Инхаланти – две схеми, без таблиците)))))
 деца, живеещи в семейства в риск от разпадане (между 6 и 18 години) – обикновено такива деца
страдат много, поради различни неблагоприятни събития в семейството: развод, продължителна раздяла,
втори брак, тежко заболяване или смърт на родител, семейно насилие. С приоритет от тази група са най-вече
децата, за които има голяма опасност да останат бeз семейство и подкрепа от близките хора.
((((((СХЕМИ - ПРОБЛЕМИ
- файл Shemi – стр. Полусираци и сираци – 5-та, 2-та и 4-та схеми, без таблиците, без 1-ва и 3-та
схеми)))))
Едни от краткосрочните цели на екипа в работата с двете групи деца са:
 да подкрепи развитието на децата в семейна или близка до нея среда;
 да предостави възможности за обучение и развитие;
 да осигури достъп до основни услуги и защита на права;
 да търси взаимодействие с местни, регионални и национални органи за подобряване на качеството
на живот на децата и техните семейства.
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В Центъра са организирани разнообразни дейности и се предлагат безплатно социални услуги, в които
описаните групи деца и техните семейства могат да участват или да ползват:
 теренна работа – на улицата, в семействата, в общността;
 консултиране – социално-педагогическо, психологическо, юридическо;
 индивидуална социална работа с детето и неговото семейство;
 алтернативно обучение – ограмотителни курсове, групи за извънучилищна подготовка,
извънкласни дейности;
 насочване и съдействие за започване или продължаване на образованието в училище;
 насочване и съдействие за настаняване – в приемно семейство, в болнично или специализирана
институция;
 съдействие за оказване на медицинска помощ при здравословни проблеми;
 съдействие за изготвяне на документи – акт за раждане, лична карта, свидетелство за
завършена образователна степен, документи за настаняване, др.;
 посрещане на неотложни нужди на детето от хранителни продукти, облекло, обувки, медикаменти,
др.
През август, 1999 г., Община Стара Загора предостави за нуждите на Центъра сграда срещу възмездно
право на ползване за срок от три години. През август, 2002 г., този срок беше удължен на десет години и на
сдружение “Самаряни” беше учредено безвъзмездно право на ползване на сградата, в която беше изграден
Центърът за социална и образователна подкрепа “Самаряни”.
Центърът функционира по разработена от екипа социално-образователна програма, която през
годините многократно беше дискутирана и актуализирана. Причините, които наложиха промените в нея, бяха
свързани най-вече с: динамиката в семейния и социалния статус на целевите групи; реорганизацията на
работата в “Самаряни” по всички изпълнявани през годините проекти; необходимостта от синхронизиране на
целите, задачите, подходите и методите на работа с извършваните реформи в българското законодателство
за повишаване благосъстоянието на децата.
Извеждането на превантивната политика като приоритет в дейността на много институции накара
екипа, който работи с децата в Центъра, да осъвременява непрекъснато принципната си философия на
дейността. Тези изменения бяха свързани и с поставените от Държавната агенция за закрила на детето
приоритети, основани на разбирането за необходимостта от създаване на благоприятни условия за
развитието на алтернативни форми на грижи и услуги, гарантиращи правото на детето да живее в семейство.
Ето защо, основните насоки на действие бяха префокусирани през годините към подкрепа за развитие в
семейна среда; предоставяне на възможности за обучение и развитие; професионализиране на екипа, който е
пряко ангажиран в работата с децата и семействата.
Центърът работи от понеделник до петък в часовете от 8.00 до 17.00. За периода 1998 – 2002 г. през
него са преминали 142 деца и младежи от 5 до 29 г., които са били включени в различни дейности или са
ползвали социални услуги. С децата, младежите и техните семейства са работили средно трима специалисти
– социални работници и педагози.
(((((СХЕМИ - ВЪЗРАСТИ, ПОЛ – файл Shemi – стр. Пол и възраст – две схеми, без таблиците
СХЕМА – МЕСЕЧНА ПОСЕЩАЕМОСТ – файл Shemi – стр. Месечна посещаемост – една схема, без
таблицата
СХЕМИ - УСЛУГИ– файл Shemi – стр.Услуги – една схема, без таблицата
– файл Shemi – стр.Образование – четири схеми, без таблиците
– файл Shemi – стр. Здравни – две схеми, без таблиците
– файл Shemi – стр. Др. форми на грижа – три схеми, без таблиците
– файл Shemi – стр. Други услуги – 2-ра и 1-ва схема, без таблиците)))))))
Проект: “От улицата – на училище” (август, 1999 – юли, 2000)
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В основната си част проектът беше финансиран от фондация “Крал Бодуен”, Белгия, чрез фондация
“Отворено общество”, гр. София. Проектът беше осъществен на два етапа – подготвителен и същински. В
първия етап дейностите бяха организирани и насочени главно към издирване на нови нуждаещи се деца и
подготвяне на вече посещаващите Дневния център за интегрирането им в общообразователните училища.
През втория етап на децата беше оказано съдействие за започване или за връщане в училище. За тях бяха
организирани дневна занималня за извънучилищна подготовка; медицински контрол върху здравето;
изхранване; снабдяване с необходимите дрехи и обувки, според сезона; осъществяване на екскурзии с
образователна цел; провеждане на културни и спортни мероприятия; клубове по интереси; социална работа
със семействата.
Във времевия обхват на проекта общият брой на децата е 17 – 7 момчета и 10 момичета на възраст от
8 до 13 години, които започнаха новата учебна година, съответно: 7 деца в І клас, 5 – във ІІ клас, 2 – в ІІІ клас
и 2 – в ІV клас.
Проект “Още една година на училище” (април – декември, 2000)
Той представляваше продължение на проекта “От улицата – на училище” и отново беше финансиран от
фондация “Крал Бодуен”, Белгия, чрез фондация “Отворено общество”, гр. София. С реализирането му се
даде реална възможност на общо 19 деца от улицата да продължат или започнат обучението си в училище.
От тях 10 бяха момичета и девет момчета на възраст между 6 и 15 години. Разпределението при тях е както
следва: 2 деца в IV клас; 3 – в III клас; 5 – във II клас; 7 – в I клас и 2 – в предучилищна група.
Проект: “Интегриране чрез обучение” (януари – декември, 2002)
Финансирането по проекта беше осигурено от американската фондация “Интернационална младеж”,
чрез фондация “Деца и младежи на Балканите”, Македония, по програма “Интегриране на деца и младежи на
улицата”. Той беше насочен основно към подпомогане реинтеграцията в училище на 25 деца, които се
намират в риск от безнадзорност, и развиване на техните умения чрез участието им в 10 клуба по интереси,
организирани в Дневен център “Самаряни”. Изпълнението на дейностите по клубовете се осъществяваше
съобразно целите и задачите на всеки от тях и според разработена план-програма, обхващаща общо 876
занятия за всички клубове. Те бяха развити в следните области: взаимопомощ, изобразителна и приложна
дейност, дискусии по различни теми, литература и театър, музика и пеене, шиене и бродиране, спорт и
туризъм, любознание, компютри, готварство, танци. По проекта бяха обхванати 49 деца, от които 22 момичета
и 27 момчета, на възраст между 7 и 17 години.
Други важни насоки в работата по проекта бяха: повишаване ангажираността на родителите по
проблеми, засягащи образованието на техните деца; провокиране отзивчивостта на учителите от училищата,
както и ангажиране на местната общественост в разрешаването на въпроса с безнадзорността.
Дневен център “ДОБРОТОЛЮБИЕ” – гр. Сливен (партньорски проект)
(декември, 2000 – октомври, 2002)
По желание на фондация “Деца на света”, САЩ, да разшири обхвата на своята подкрепа за деца на
улицата в България от екипа на “Самаряни” беше направено проучване в гр. Кърджали и гр. Сливен. За
осъществяване на проект за деца на улицата беше избран гр. Сливен – третия град в страната с най-много
население от малцинствените общности, след градовете София и Пловдив. Този проект беше разработен в
партньорство с екипа на фондация “Добротолюбие”, гр. Сливен, избрана да координира изпълнението на
втората фаза от проекта.
Основната цел на проекта беше да се осигури социална подкрепа за пълноценната интеграция на 40
деца на улицата и техните семейства от квартал “Надежда” в гр. Сливен. Основните дейности по проекта бяха
организирани в две фази на изпълнение. Първата фаза (декември, 2000 – септември, 2001) включваше
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следното: осъществяване на проучване; диалог с местната власт; избор на помещение за изграждане на
Дневен център за деца на улицата; ремонтни дейности; избор на местна организация, която да бъде
подизпълнител на проекта. Втората фаза (октомври, 2001 – октомври, 2002) включваше същинската работа с
целевите групи в организирания в квартала Център. През тази фаза бяха извършени следните дейности:
 почистване и обзавеждане на Центъра;
 провеждане на интервюта за наемане на персонал;
 допълнително проучване на потребностите на целевата група;
 откриване на Центъра;
 работа на улицата;
 ежедневни образователни занимания с децата на улицата в Центъра;
 занятия по клуб “Родолюбие” и “Гражданско образование”;
 работа с родителите;
 осигуряване на закуски;
 дейности в областта на застъпничеството;
 медийни изяви.
За целия период на проекта са обхванати 55 деца на възраст между 6 и 15 години. С децата и техните
семейства са работили средно трима специалисти – педагози и хора от общността.
Програма “Дом и семейство”
Програмата възникна през 1999 г. като допълнителна и надграждаща организирана подкрепа за деца,
лишени от родителски грижи на територията на общината. Нейната основна цел е да създаде и предостави
условия за краткосрочна закрила на деца в кризисна ситуация. Програмата е финансирана основно от
американската фондация “Деца на света”. Целево финансиране са предоставили и американската
организация “Интернационални екипи” и “Филип Морис Сървисиз България” ЕООД. За периода 1999 – 2002 г.
е реализирана успешно първата фаза на проект “Самарянска къща”.
Проект: “Самарянска къща”, с. Богомилово (юни 1999 – продължава)
Проектът е финансиран от американската фондация “Деца на света”; американската организация
“Интернационални екипи” и “Филип Морис Сървисиз България” ЕООД. Основната му цел е да създаде и
предостави условия за краткосрочна закрила на деца в кризисна ситуация на територията на община Стара
Загора. Той включва две основни фази на изпълнение: изграждане и функциониране.
За периода 1999-2002 г. е осъществена първата фаза на проекта. Изборът на подходяща сграда, която
да бъде преустроена в “Самарянска къща”, беше осъществен съвместно с представители на финансиращата
организация – фондация “Деца на света”. Беше избрана и закупена къща в с. Богомилово, община Стара
Загора, с капацитет за 18 деца и младежи. Сградата беше реконструирана основно. Беше закупено
оборудване и инвентар за всички стаи. В ремонтните дейности участваха много доброволци.
Програма “Образователни мостове”
Тази програма възникна в края на 2001 г. поради нарастващия брой на деца, изоставащи или отпадащи
от обучението си в училище на територията на общината. Нейната основна цел е да се създадат условия за
равни възможности за развитие на деца в предучилищна и училищна възраст от високорискови общности,
които имат затруднения в адаптацията си към училището на територията на община Стара Загора.
За период от една година – 2002 г. е реализиран успешно един проект – “Заедно в училище”. През
декември месец същата година е започнат втори проект – “Образование за равни възможности на деца от
изолирани общности”. И двата проекта са финансирани от Японския фонд за социално развитие, чрез
Министерство на труда и социалната политика по проекта на Българското правителство “Реформа за
повишаване благосъстоянието на децата в България”.
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Проект: “Заедно в училище” (юни 2002 – октомри 2002)
Проектът е финансиран от Японският фонд за социално развитие, чрез Министерство на труда и
социалната политика по проекта на Българското правителство “Реформа за повишаване благосъстоянието на
децата в България”. Основната му цел беше да създаде подходящи условия за предоставяне на равни
възможности за развитие на 5 – 8-годишните деца, чийто майчин език не е българският, от две села в община
Стара Загора – с. Братя Кунчеви и с. Хан Аспарухово. С проекта се експериментира въвеждането на хора от
общността, със завършено средно образование, като помощници на учителя към подготвителните групи в
детски градини и подготвителните класове в училищата. Друг важен акцент в работата по изпълнението на
проекта беше оказването на съдействие за промяна на отрицателните нагласи у родителите към
образователното развитие и социализацията на децата им в двете села.
Основната част от дейностите на проекта бяха насочени към децата, обхванати в два подготвителни
класа и една полудневна детска градина, а част от другите дейности – към родителите им и общността; към
помощниците на учителя; към педагозите, обучаващи децата в учебните заведения. Общо те се състояха в
следното:

оказване на образователна подкрепа за изучаване на български език от децата в училищата –
осигуряване на учебни и помощни материали и пособия, нагледни и дидактически материали и игри, спортни
пособия, закуски, облекло;

оранизиране на извънкласни образователни, културни, спортни и развлекателни, дейности;

подобравяне условията на работа в учебните стаи и възстановяване на детските и спортните
площадки и игрища в училищата;

оказване на медицинска помощ;

включване на трима обучени хора от местната общност като помощници на учителите в работата
им с децата и техните родители;

работа със семействата за подобряване мотивацията и нагласите на родителите към
образованието на децата им;

провеждане на обучения и обмяна на опит с други помощници и учители;

координация и взаимодействие със заинтересованите институции;

информиране и ангажиране на обществеността към проблемите на целевите групи.
По проекта бяха обхванати 82 деца на възраст между 5 и 8 години от малцинствен етнически произход,
съответно 51 деца от ромски произход в училището в с. Братя Кунчеви, и 31 деца от турски произход в с. Хан
Аспарухово.
Проект: “Образование за равни възможности на деца от изолирани общности”
(декември 2002 – септември 2003)
Този проект се явява продължение и разширение на работата по проект “Заедно в училище”, отново
към проекта на Българското правителство “Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България”.
Същият е източникът на финансиране, аналогични са и основните цели на проекта, но е разширен неговият
обхват. Работи се в четири села от община Стара Загора: Братя Кунчеви, Хан Аспарухово, Дълбоки и
Калояновец, за осигуряване на възможности за развитие на 5 – 8-годишните деца, чийто майчин език не е
българският, като се осъществят дейности, подпомагащи и разнообразяващи образователния процес в два
подготвителни класа и две групи в полудневна детска градина. Към групите работиха четирима помощници на
учителите, в чиито задължения работата с родителите на децата беше важна отговорност.
По проекта са обхванати общо 87 деца на възраст между 5 и 8 години от малцинствен етнически
произход, съответно: 62 деца от ромски произход в училищата в селата Братя Кунчеви, Дълбоки и
Калояновец; и 25 деца от турски произход в с. Хан Аспарухово.
Програма “Индивидуално подпомагане”
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Тази програма е създадена, за да подпомогне личното развитие на деца в риск, чрез предоставяне на
възможности за участие в интегриращи дейности. Тя е финансирана от американската протестантска
организация “Интернационални екипи”. По нея има реализиран един проект за периода 1998-2002 г. –
“Протегнати ръце”.
Проект: “Протегнати ръце”- (април, 2000 - продължава)
Основна цел на проекта е да насърчи интегрирането на деца в риск, чрез активното им участие в три
основни направления дейности: спортни инициативи; културни мероприятия; екскурзии и лагери. За
успешното включване на децата в планираните по проекта дейности беше предвидено и посрещане на техни
неотложни нужди от здравен, социален и образователен характер.
Използваният подход за постигане на целта е т. нар. “осиновяване от разстояние”. Тази практика е
широко популярна в САЩ и в най-общ смисъл представлява персонализиране/индивидуализиране на
подкрепата. Дарителят избира да осигурява малка, но ежемесечна, финансова помощ за конкретно дете.
Средствата се превеждат на “Самаряни”, които имат договорни задължения за тяхното разпределение. Всеки
дарител получава редовно информация за хода на проекта и постигнатите резултати с конкретното дете.
Във фокуса на вниманието са две основни групи деца – децата, посещаващи Дневен център
“Самаряни”, и децата от Дом за деца с умерена степен на умствена изостаналост в с. Сладък кладенец,
община Стара Загора. Основните критерии за подбор за децата от Дневния център бяха: редовност в
посещаването на училище; редовност в посещаването на Центъра; живот в семейна среда. Критериите за
децата от Дома за деца в с. Сладък кладенец са по-специфични, заради различията в техния семеен,
социален, интелектуален и здравен статус. Те са: степен на необходимост от лечение, дохранване и терапия;
съхраненост на възприятията.
За целия период подкрепа получиха 42 деца от общо 26 индивидуални дарители на проекта.
Програма “Застъпничество за обществени права”
Тази програма е ново направление в дейността на организацията, което отвори различни от
използваните до средата на 2001 г. възможности за решаване на проблеми на целевите групи, с които работи
“Самаряни”. Основната цел на програмата е да насърчи участието на организацията в процеса на вземане на
решения на местно, регионално и национално ниво по проблеми на децата в неравнопоставено положение.
Успешно е реализиран един проект – “Обществено влияние и публичен контрол”. Освен това, за целия
период са осъществени и няколко застъпнически инициативи за граждански права.
Проект: “Обществено влияние и публичен контрол” - (октомври 2001 - април 2002)
Проектът е финансиран от Институт за регионални и международни изследвания (ИРМИ), гр. София.
Именно неговото реализиране стана причина за обособяването на отделна програма насочена към развиване
на капацитет за участие в процеса на вземане на решения, касаещи защитата и благосъстоянието на деца в
риск. Застъпничеството като планиран, целенасочен и предварително организиран процес е все още слабо
познат и прилаган от неправителствените организации в България. “Самаряни” в това отношение не беше
изключение. Като повечето организации екипът на сдружението беше използвал техники на лобиране по
отделни казуси, в ежедневната работа, но цялостен застъпнически процес не беше осъществявал.
След проведено свое проучване в град Стара Загора ИРМИ избра “Самаряни” за водеща проекта
организация. Като основен партньор при осъществяването на проекта се очерта Гражданско сдружение
“Алтернатива-55”.
Формулирането на целта на кампанията трябваше да обединява интересите и мисиите на
организациите, които работят в социалната сфера в града. Основният, избран от неправителствените
организации, проблем беше липсата на координация и установен, работещ механизъм на взаимодействие с
местната власт. Уточнена и ясно дефинирана беше целта на застъпническата кампания – учредяване на
Обществен съвет за социални дейности и закрила на детето. След като целта беше приета от организациите,
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планирането и описването на отделните стъпки по кампанията бяха реализирани без особени трудности. Като
всъщност изграждането на коалиция и осъществяването на диалог с местната власт започнаха и се движеха
успоредно със стратегическото планиране.
В навечерието на новогодишните празници по инициатива на коалиция “Партньори за промяна” се
проведе и символично шествие, което обединяваше над 70 желания и молби на децата от социалните
заведения до кмета на Общината – д-р Евгений Желев. Всички тях представители на децата имаха
възможност да ги предадат лично на кмета.
В резултат от изпълнението на проекта възникна неформалното обединение на неправителствени
организации в социалната сфера – коалиция “Партньори за промяна”. През април месец беше учреден и
Общественият съвет от над 25 организации и институции в града, който прие своя програма за работа.
Програма “Институционално укрепване”
Тази програма е помощна и има за цел да насърчи институционалното развитие и укрепване на
сдружението чрез подобряване на условията на работа, повишаване капацитета на персонала и
професионализиране на основния управленски екип. Тя е финансирана от фондация “Деца на света” –
основната донорска организация на двете програми на организацията “Интегриране на деца и младежи на
улицата” и “Дом и семейство”.
Проект: “Повишаване на капацитета и ефективността на управление” - (януари 1999 - декември
2002)
Целта на проекта беше да подпомогне институционалното укрепване на сдружението чрез подобряване на
условията на работа, повишаване капацитета на работещия екип. Този проект даде възможност на
служителите на организацията, които работят по различните програми и проекти, да повишат своите знания и
умения по специфични направления от дейността на “Самаряни”. Всеки от тях имаше възможност да участва
в различни обучения, курсове, семинари, свързани с преките му отговорности.

УЧАСТИЯ В ОБУЧЕНИЯ, КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРИ, ОБМЯНА НА ОПИТ И ДРУГИ
1999 г.


Семинар на тема “Работа с безнадзорни деца”, организиран от фондация “Отворено общество”, гр.
София. Участници: Диана Димова.



Семинар на тема “Развитието на приложната дейност за психологическо осигуряване и обучение на
работещите в различни сфери за подкрепа и социална рехабилитация на рискови групи”, организиран от
сдружение “Адаптация 21”, гр. Стара Загора и сдружение “Локус 97” - гр. Казанлък. Участници: Диана
Димова.



Конференция на тема: “Обща стратегия по проблемите на девиантното поведение на деца и юноши”,
организирана от сдружение “Адаптация 21”, гр. Стара Загора и сдружение “Локус 97” - гр. Казанлък.
Участници: Диана Димова, Елена Аксимова.



Семинар на тема “Подпомагане интеграцията на ромските малцинства в България”, организиран от
сдружение “Българско общество за образование и култура”, гр. Стара Загора. Участник: Иванка Иванова.

2000 г.
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Обучение на тема “Работа на улицата, съставяне на улични карти”, организирано от сдружение “Гаврош”,
гр. Варна. Участници: Маргарита Абрашева, Нейко Иванов.



Международна конференция по проблемите на децата в риск в гр. Сейнт Луис, щата Мисури, САЩ,
организирана от фондация “Деца на света”. Участник: Диана Димова.



Фокус група “Защо децата отпадат от обучение в училище?”, организирана от фондация “Крал Бодуен” и
фондация “Отворено общество”, гр. София. Участник: Диана Димова.

2001 г.


Семинар на тема “Разработване на проекти”, организиран от сдружение “Гаврош” в гр. Варна. Участник:
Маргарита Абрашева.



Семинар на тема “Оценки на социалното въздействие”, организиран от Информационен център
“Неправителствените организации срещу бедността”, гр. София. Участник: Диана Димова.



Регионална кръгла маса на тема “Здравни убеждения, здравно образование и здравна промоция сред
ромската общност. Достъп на ромите до здравни грижи – финансови, териториални и институционални
проблеми. Специфики и моделност при решаването на проблемите”, организирана от фондация
“Здравето на ромите”, гр. Сливен. Участници: Маргарита Абрашева, Иван Тодоров.



Обучение на тема “Пререгистрацията на гражданската организация по новия закон за юридическите лица
с нестопанска цел”, осъществено от сдружение “Център за независим живот” в гр. Стара Загора.
Участници: Диана Димова, Маргарита Абрашева.



Обучение на тема “Работа със семействата на безнадзорни деца”, организирано от сдружение “Гаврош” в
гр. Варна. Участници: Нейко Иванов и Господин Колев.



Обучение на тема “Мониторинг и оценка на проекти за деца на улицата”, организирано от фондация
“Отворено общество” в гр. Стара Загора. Участник: Маргарита Абрашева.



Обучение на тема “Професионализиране на отношенията НПО – Медии”, организирано от Българска
медийна коалиция в гр. Стара Загора. Участник: Диана Димова.



Обмяна на опит и участие в национална конференция по проблемите на безнадзорните деца в провинция
Чако, гр. Резистенция, по покана на българската общност в Аржентина. Участник: Димо Димов



Семинар на тема “Финансово управление на граждански организации”, организиран от фондация
“С.Е.Г.А.” в гр. София. Участник: Маргарита Абрашева, Георги Котаров.



Национална конференция на тема “Модел за работа с безпризорни деца и семейства”, организирана от
сдружение “Гаврош” в гр. Варна. Участник: Диана Димова.



Обмяна на опит в центрове за работа с деца и младежи на улицата в гр. Тимишуара, по покана на
“Интернационални екипи”, Румъния. Участници: Боряна Борисова, Господин Колев, Диана Димова, Димо
Димов, Динка Атанасова, Иванка Иванова-Попова, Маргарита Абрашева, Марги Браун, Нейко Иванов.



Обучение на тема “Фасилитиране и консултиране на работни срещи на граждански организации”,
организирано от фондация “С.Е.Г.А.” в гр. София. Участник: Господин Колев.
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Конференция по проект “Да бъдем силни без насилие”, организирана от Клуб “Отворено общество” в гр.
Стара Загора. Участник: Маргарита Абрашева.



Семинар на тема “Защита на граждански интереси в България. Основни техники на лобиране и
застъпничество: теоретико-практическа рамка.”, организиран от Институт за регионални и международни
изследвания в гр. Габрово. Участници: Димо Димов, Златина Тенева, Иванка Иванова-Попова.



Обучение на тема “IT Based Capacity Building”, организирано от фондация “Деца и младежи на
Балканите”, Македония, в гр. Сараево, Босна и Херцеговина. Участници: Димо Димов, Иванка ИвановаПопова.



Регионална кръгла маса на тема “Ролята и отговорностите на местните институции и регионалните
власти спрямо културните и социалните проблеми на ромското население”, организирана от читалище
“Родина”, гр. Стара Загора. Участник: Диана Димова.



Четвърта национална кръгла маса по проблемите на безнадзорните деца в България, организирана от
фондация “Свободна и демократична България”, гр. София. Участник: Диана Димова.

2002 г.


Семинар на тема “Представяне на държавната политика на децата в България”, организиран от Дом за
медико-социални грижи за деца, гр. Стара Загора. Участник: Диана Димова.



Конференция за социални служения, организирана от Обединени евангелски църкви, гр. София.
Участници: Диана Димова, Дейвид Лийстръм, Кийт Браун.



Конференция “Лобиране и застъпничество за граждански интереси в България. Мисията продължава”,
организирана от Институт за регионални и международни изследвания, гр. София. Участници: Диана
Димова, Димо Димов.



Семинар за организации от Централна и Източна Европа на тема “Набиране на средства от местната
общност”, по покана на фондация “С.Е.Г.А.”, организиран от CEE C.N., чрез фондация “Чарлз Стюърд
Мотт”, проведен в гр. Банска Бистрица, Словакия. Участник: Димо Димов.



Тренинг програма “Elements of Non-profit Management”, организирана от фондация “Деца и младежи на
Балканите”, Македония, в гр. Охрид, Македония. Участници: Иванка Иванова-Попова, Златина Тенева.



Обществен форум на тема “Да помогнем заедно на хората от третата възраст”, организиран от
Американски и Български червен кръст, в гр. Стара Загора. Участници: Диана Димова, Иванка ИвановаПопова.



Конференция “Превенция срещу безпризорността и социалната изостаналост на ромите”, организирана
от сдружение “Гаврош”, гр. Варна. Участници: Диана Димова, Нейко Иванов.



Обмяна на опит в Дом “Гаврош”, гр. Варна. Участници: Боряна Борисова, Диана Димова, Димо Димов,
Динка Атанасова, Иванка Иванова-Попова, Маргарита Абрашева, Нейко Иванов.



Регионална конференция на тема “Образованието на малцинствата – грижа и отговорност”, организирана
от Център “Образование за демокрация”, гр. Пловдив. Участници: Галина Иванова, Димо Димов, Илия
Атанасов, Катя Николова, Недка Бончева, Нейко Иванов, Стефка Иванова.
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Обучение на тема “Работа с деца-билингви и работа в екип – учител – помощник на учителя”,
организирано от фондация “Бъдеще”, гр. Ракитово, проведено в гр. Велинград. Участници: Илия
Атанасов, Недка Бончева, Нейко Иванов, Стефка Иванова.



Обмяна на опит в ромска младежка организация, гр. Сливен. Участници: Боряна Борисова, Диана
Димова, Димо Димов, Иванка Иванова-Попова, Нейко Иванов, Илия Атанасов, Недка Бончева, Стефка
Иванова.



Семинар на тема “Базово обучение по социална работа”, организиран от фондация “С.Е.Г.А.”, гр. София.
Участници: Диана Димова, Маргарита Абрашева.



Семинар на тема “Нормативни документи в сферата на социалното подпомагане”, организиран от
фондация “С.Е.Г.А.”, гр. София. Участници: Маргарита Абрашева.



Кръгла маса на тема “Гражданският сектор ЗА работещ Закон за закрила на детето”, организирана от
сдружение “Център за независим живот”, гр. София. Участник: Диана Димова.



Обучение на тема “Работа в екип. Синдром на професионално изгаряне”, по инициатива на сдружението.
Участници: Диана Димова, Златина Тенева, Маргарита Абрашева.

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА
Интернет странница
Още от самото начало на съществуването на “Самаряни” беше създадена интеренет странница –
www.samaritansbg.com, която да отразява и популяризира спецификата на работата с децата на улицата от
гледната точка на екипа. В нея бяха създадени три главни направления:
o основно представяне на организацията – регистрация, екип, деца, програми, партньори, бюлетини,
контакти, книга за гости;
o месечен информационен бюлетин на български език в PDF формат – предназначен за обзор на
месечните събития и новини от дейността на “Самаряни” и представяне на патртньори на
регионално ниво – адресирани са други неправителствени организации, медии, институции;
o месечен информационен бюлетин на английски език в HTML формат – предназначен за отчет за
работата на “Самаряни” и с фокус върху развитието на децата в Дневния център за социална и
образователна подкрепа – адресирани са настоящи и потенциални спонсори на организацията и
специални личности, с особенно щедър принос за цялостното развитие на “Самаряни” (VIP donors).
За поддръжката на интернет странницата и електронните бюлетини се е разчитало основно на
доброволен принос и инициатива от членове на екипа. Никога не е имало специално финансиране за нея.
Отразяване на дейността в медиите
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1999 г.
 Статия “Дават родителите на безпризорни на прокурор” със снимка, в. “24 часа Тракия”, год. ІХ, бр. 219
(2874), 13 август, стр. 3.
 Статия “Фондация “Самаряни” спаси два интерната”, в. “Тракия Труд”, год. LІІІ, бр. 233 (16097), 27 август,
стр. 2.
 Интервю на тема “Просията на територията на града”, радио “Стара Загора”, 8 юни.
2000 г.
 Снимка с надпис “Добрият Дядо Коледа не отмина и безпризорните малчугани...”, в. “Тракия Труд”, бр.
103, 29 декември, стр. 1.
2001 г.
 Статия “Фондация ще прибира ромчета от улицата. Тя ще ги храни безплатно и ще ги отказва от бронза и
лепилото”, областен вестник “Сливен днес”, год. VIII, бр. 1 (712), 9-15 януари, стр. 8.
 Статия “Фондации ще прибират циганчета от улицата”, в. “Земя”, год. ХІІ, бр. 8, 12-13 януари, стр. 4.
 Интервю на тема “Правата на детето”, радио “Стара Загора”, 21 януари.
 Статия “105 безпризорни деца бяха под закрила?”, в. “Старозагорски новини”, год. VІ, бр. 55, 20 март, стр.
2.
 Статия “Най-голямото ни постижение са положителните промени у децата”, в. “7 дни Стара Загора”, год.
VІІІ, бр. 15, 14 април, стр. 10.
 Статия “Самаряни” бият тревога” със снимка – в. “Старозагорски новини”, год. VІІ, бр. 180 (1577), 17
септември, стр. 7-8.
2002 г.
 Интервю на тема “Създаване на коалиция “Партньори за промяна”, радио “Стара Загора”, 25 януари.
 Интервю на тема “Представяне на организацията, създаване на Обществен съвет за социални дейности
и закрила на детето в Стара Загора”, радио “Експрес”, 29 януари.
 Статия “Бедните деца правят празнично шествие днес”, в. “Старозагорски новини”, год. VII, бр. 248, 20
декември, стр. 1, 4.
 Статия “Деца от улицата привличат в Дневния център на “Самаряни” с две снимки, в. “Национална бизнес
поща”, бр. 5, 4-10 февруари, стр. 11.
 Статия “Обществен съвет ще се грижи за децата”, в. “Старозагорски новини”, год. VII, бр. 54 (1703), 19
март, стр. 2, 4.
 Статия “Първоаприлски маскен бал стопи ледовете” със снимка, в. “24 часа Тракия”, бр. 27, 5 април, стр.
5.
 Статия “Фондации посетиха социален дом” със снимка – в. “Старозагорски новини”, год. VIII, бр. 75, год.
VII, 17 април, стр. 3.
 Интервю на тема “Дейността на “Самаряни”, радио “НЕТ”, 25 януари.
 Интервю на тема “Дейността на “Самаряни”, радио “Стара Загора”, 25 януари.
 Статия “Десет клуба по интереси привличат безпризорни” със снимка, в. “Старозагорски новини”, год. VIII,
бр. 76, 18 април, стр. 3-4.
 Интервю на тема “Предстояща конференция по покана на Институт за регионални и международни
изследвания, проведеното проучване за просията в града”, радио “Стара Загора”, 26 април.
 Статия “Над 70 просяци бродят по улиците на Стара Загора” с три снимки, в. “Тракия Труд”, год. LVI, бр.
115, 26 април, стр. 1, 4.
 Интервю на тема “Самаряни” – член на Националния съвет за закрила на детето. Проведеното проучване
за просията в града”, радио “Стара Загора”, 28 юни.
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 Интервю на тема “Предстояща конференция по проблемите на безнадзорните деца в гр. Варна.
Информация за проект “Заедно в училище”, радио “Стара Загора”, 12 юли.
 Статия “Самаряни” даряват грижи и любов”, в. “Земя”, год. ХІІІ, бр. 133, 12 юли, стр. 8.
 Интервю на тема “Дейността на “Самаряни – работа с децата в Дневния център”, Българско национално
радио, програма “Хоризонт”, 18 юли.
 Интервю на тема “Дейността на “Самаряни – работа с децата в Дневния център” (продължение),
Българско национално радио, програма “Хоризонт”, 19 юли.
 Статия “Фондация “Самаряни” стана член на Националния съвет за закрила на детето”, в. “7 дни Стара
Загора”, год. ІІ, бр. 124, 27 юни, стр. 3.
 Статия “Фондация “Самаряни” обмисля образователен проект”, в. “7 дни Стара Загора”, год. ІІ, бр. 141, 22
юли, стр. 3.
 Информация във в. “Старозагорски новини”, год. VIII, бр. 141, 22 юли, стр. 3 – публикуван дневен ред на
редовно заседание на Общинския съвет на Община Стара Загора – т. 25 “Предложение за учредяване
безвъзмездно право на ползване на фондация “Самаряни” върху имот...”
 Статия “Обучават 43 деца от малцинствата”, в. “Стандарт”, год. Х, бр. 3432, 22 юли, стр. 3.
 Интервю на тема “Проект “Заедно в училище”, радио “Стара Загора”, 26 юли.
 Статия “Самаряни” се грижат за 43 ромчета?!”, в. “Старозагорски новини”, год. VIII, бр. 147, 30 юли, стр. 3.
 Статия “Две непознати деца ни гощаваха три часа и половина” със снимка, в. “Национална бизнес поща”,
бр. 31, 5-11 август, стр. 36.
 Статия “Фондация “Самаряни” ще получи за безвъзмездно ползване общински имот...”, в. “Старозагорски
новини”, год. VIII, бр. 151, 5 август, стр. 1.
 Информация на тема “Посещението на група студенти от Оксфорд като доброволци към “Самаряни”,
радио “Стара Загора”, 3 септември.
 Статия “Фондация “Самаряни” посрещна студенти от Оксфорд”, в. “Старозагорски новини”, год. VIII, бр.
172, 3 септемрви, стр. 3.
 Интервю на тема “Деца на улицата”, радио “Стара Загора”, 8 септември.
 Статия “Английски студенти се грижат за бездомни деца” със снимка, в. “Тракия Труд”, бр. 72, 10
септември, стр. 4.
 Интервю на тема “Деца на улицата”, радио “НЕТ”, 11 септември.
 Статия “Фондация “Самаряни” връща деца от улицата отново в училище ” с четири снимки, в. “7 дни
Стара Загора”, год. ІІ, бр. 169, 20-26 септември, стр. 8.
 Интервю на тема “Застъпническа кампания по проект на Институт за регионални и международни
изследвания, оценка на степента на готовност на неправителствените организации да участват в коалиции”,
Българско национално радио, програма “Христо Ботев”, 3 октомври.
 Интервю на тема “Деца на улицата”– радио “НЕТ”, 11 септември.
 Интервю на тема “Предстоящо представяне на обществен доклад за дейността по проект “Заедно в
училище”, радио “Стара Загора”, 12 ноември.
 Репортаж на тема “Състоялата се пресконференция по повод приключилия проект “Заедно в училище”,
телевизия “Верея”, 12 ноември.
 Статия “82 ромски деца проговарят български”, в. “Старозагорски новини”, год. VIII, бр. 223, 13 ноември,
стр. 3.
 Интервю на тема “Предстоящи конференции, организирани от Институт за регионални и международни
изследвания и Държавна агенция за закрила на детето”, радио “Стара Загора”, 29 ноември.
 Статия “500 000 евро инвестира Световната банка в Стара Загора” със снимка, в. “Национална бизнес
поща”, год. XII, бр. 49, 09-15 декември, стр. 41. В статията се споменава и срещата на г-н Шандор Шипош,
специалист на Световната банка за Европа и Централна Азия с екипа на “Самаряни” по повод
изпълнението на проект “Заедно в училище”.
 Интервю на тема “Участието на “Самаряни” в кръгла маса на тема “Стратегия за закрила на децата на
улицата”, радио “Стара Загора”, 10 декември.
 Репортаж на тема “Кръгла маса на тема “Стратегия за закрила на децата на улицата”, “Канал 1”, 11
декември.
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 Интервю на тема “Участието на “Самаряни” в кръгла маса на тема “Стратегия за закрила на децата на
улицата”, радио “Веселина”, 12 декември.
 Статия “Пререгистрираха фондация “Самаряни”, в. “Старозагорски новини”, год. VIII, бр. 242, 10
декември, стр. 2, 4.
 Статия “Самаряни” учи деца на български език”, в. “Старозагорски новини”, год. VIII, бр. 243, 11 декември,
стр. 3.
 Статия “Регистрираха 550 бездомни деца”, в. “Старозагорски новини”, год. VIII, бр. 243, 11 декември, стр.
3.
 Интервю на тема “Равносметка за 2002 година”, радио “Стара Загора”, 20 декември.
Собствени публикации
Авторски публикации и собствени издания
През периода 1998 – 2002 г. “Самаряни” участва със свои авторски материали в няколко различни
издания:

Димова, Д. Дневен център към фондация “Самаряни” в рубриката: “Представяме ви”, “Национален
информационен бюлетин по проблемите на безнадзорните деца”, издава фондация “Свободна и
демократична България”, гр. София, бр. 22, година III, февруари 1999 г., стр. 1-2.

Иванов, Н. Един поглед към семинара във Варна, “Национален информационен бюлетин по
проблемите на безнадзорните деца”, издава фондация “Свободна и демократична България”, гр. София, бр.
37, година ІV, юни 2000 г., стр. 3-4.

Димова, Д. Децата на улицата в Стара Загора - два случая, “Деца на улицата – българският
опит”, издава фондация “Свободна и демократична България”, София 2000 г., стр. 22-25.

Димова, Д. С нов поглед..., “Национален информационен бюлетин по проблемите на
безнадзорните деца”, издава фондация “Свободна и демократична България”, гр. София, бр. 43, година ІV,
декември 2000 г., стр. 1.

Димова, Д. Децата от улиците на града – дали им помогнахме?...: За местния опит на една
организация, “Национален информационен бюлетин по проблемите на безнадзорните деца”, издава
фондация “Свободна и демократична България”, гр. София, бр. 53, година VІ, януари - февруари 2002 г., стр.
6-8.

Димова, Д. Национална конференция “Превенция на безпризорността и социалната
изостаналост на ромите, “Национален информационен бюлетин по проблемите на безнадзорните деца”,
издава фондация “Свободна и демократична България”, гр. София, бр. 58, година VІ, август 2002 г., стр. 6.

Иванова, Ан. Проект Детски център “Добротолюбие”, кв. “Надежда”, гр. Сливен, “Национален
информационен бюлетин по проблемите на безнадзорните деца”, издава фондация “Свободна и
демократична България”, гр. София, бр. 54, година VІ, март 2002 г., стр. 7-8.
“Самаряни” инициира създаването и отпечатването на няколко дипляни, календари и книгоразделител:
 Дипляна “Работата с децата на улицата в Стара Загора” – представя идеите и целите на
“Самаряни” за работата с бездомните деца; издадена през 1998 г. на български език с финансовата подкрепа
на Фондация “Деца на света”, САЩ.
 Календар “Хуманитарна Фондация “Самаряни” за 1999 г. – издаден с финансовата подкрепа на
Фондация “Деца на света”, САЩ.
 Календар “Да им дадем шанс!” за 2000 г. – издаден с финансовата подкрепа на Фондация “Деца на
света”, САЩ.
 Календар “Грижа за децата на улицата!” за 2000 г. – издаден с финансовата подкрепа на
Фондация “Деца на света”, САЩ.
 Дипляна “Работата с деца на улицата в България” – представя работата с деца на улицата в
Дневен център “Самаряни”; издадена през 2001 г. на испански език с финансовата подкрепа на българската
християнска общност в Аржентина.
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 Дипляна “Заедно в изграждането на активно гражданско общество” – представя Коалиция
“Партньори за промяна” – обединение на 10 неправителствени организации на територията на град Стара
Загора, работещи в социалната сфера; издадена през 2001 г. на български език с финансовата подкрепа на
“Институт за регионални и международни изследвания” (ИРМИ), гр. София.
 Дипляна “Заедно в училище” – представя работата на “Самаряни” с деца в предучилищна възраст,
чийто майчин език не е българският, в селата Хан Аспарухово и Братя Кунчеви, по едноименния проект на
сдружението; издадена през 2002 г. на български език с финансовата подкрепа на Японския фонд за
социално развитие, предоставена чрез Министерството на труда и социалната политика.
 Дипляна “Към децата от улицата с доброта и любов” – представя съвместната работа на
“Самаряни” с Фондация “Добротолюбие”, гр. Сливен, при изграждането на Дневен център за деца от улицата
в кв. “Надежда”, гр. Сливен; издадена през 2002 г. на български език с финансовата подкрепа на Фондация
“Деца на света”, САЩ.
 Дипляна “Знаете ли за... Център за социална и образователна подкрепа “Самаряни” – представя
историята и мисията на Центъра от създаването му до днес; издадена през 2002 г. на български и английски
език с финансовата подкрепа на Фондация “Деца и младежи на Балканите”, Македония.
 Книгоразделител “Децата имат право... Children do have rights!” - издаден през 2002 г. с
финансовата подкрепа на Фондация “Деца и младежи на Балканите”, Македония.

Членства
“Самаряни” е член на:
 Национална партньорска мрежа на неправителствени организации “Различни заедно” – от м. април,
2001 г.;
 Местна партньорска коалиция на неправителствени организации “Партньори за промяна”, гр. Стара
Загора – един от инициаторите й и член на Коалиционния съвет – от м. ноември, 2001 г.;
 Общинска комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, гр.
Стара Загора – от м. февруари 2002 г.;
 Обществен съвет за социални дейности и закрила на детето – от м. март, 2002 г., в който:
 е един от учредителите;
 председателства комисията “Хора с увреждания";
 участва в комисия “Информационно и програмно осигуряване”;
 участва в комисия “Деца и младежи в неравностойно положение”;
 участва в комисия “Лица и семейства в социален риск”.
 Национален съвет за закрила на детето към Държавната агенция за закрила на детето – от м.
септември, 2002 г.
ТРУДНОСТИ
През годините 1998-2002 организацията премина през безброй много перипетии и трудности, голяма
част от които помогнаха на екипа да развие разнообразни знания и умения. Какви бяха основните проблеми, с
които се бори “Самаряни”?
1. Трудности, свързани с поддържането на финансова стабилност на организацията. – Излишно е
да се споменава абсурдната ситуация, в която са поставени повечето граждански организации в обществена
полза в България. Техните цели са с идеален и нестопански характер, финансова подкрепа от държавните
институции или бизнес сектора. За своето оцеляване обаче в повечето случаи разчитат на финансиране по
програми и проекти от чуждестранни финансиращи организации, институции и лица.
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“Самаряни” не прави изключение в това отношение. За периода 1998-2002 г. дейността на
организацията е била финансирана основно чрез проекти. Вложените в това усилия и отделеното време за
разработването им от екипа обаче са били много големи. Понякога това е оставало без резултат и, за
съжаление, за сметка на качеството на изпълняваните дейности.
2. Трудности в областта на законодателството. – До 2001 г. липсва целенасочена държавна
политика за закрила и подкрепа на децата в риск, която да насърчава израстването на детето в семейство –
неговото собствено, на близки или роднини, приемно семейство или семейство, в което детето да бъде
осиновено. Непоследователното законодателство в областта на благосъстоянието и закрилата на децата в
България е била една от основните причини за неуспешните опити в организацията да се помогне на
конкретно дете с проблем. До приемането на Закона за закрила на детето през 2001 г. проблемите при
оказването на закрила на деца във висока степен на риск, с които “Самаряни” е работила са били големи.
Едни от най-често срещаните случаи в пряката работа са били свързани със защита правата на деца,
изоставени от родителите си на улицата. В много от тях екипът на ”Самаряни” е трябвало да насочва и
помага за настаняването на тези деца в институции, поради липса на други възможности за тях. След
приемането на закона тези функции са вменени на един трудно, но постепенно изграждащ своя капацитет
орган – Отдел “Закрила на детето” към Дирекция “Социално подпомагане”. Недостатъчният контрол по
изпълнението на съществуващото законодателство или липсата на такъв, както и усложнения
административен път по различни производства, са били почти ежедевно препятствие в работата.
3. Трудности във взаимоотношенията с държавните и общинските институции. – Основен проблем
в тази област е наличието на голям брой институции в страната, между които са разпокъсани отговорностите
за грижите за деца, и слабата координация между тях. В пряката работа на “Самаряни” едни от поконкретните трудности са били: слаба диалогичност с и между институциите, които имат отношение към
проблемите на децата в риск (особено в първите години); недоверие към неправителствените организации
изобщо; усложнени процедури на решенията на проблемите; потребителска нагласа към организацията;
хаотичност в поддържането на комуникацията; липса на достатъчно механизми за прозрачност на дейността
на организацията пред институциите.
4. Трудности в образователната и социалната работа с децата, свързани със спецификата на
общностите, от които произхождат. – Над 90% от децата, с които екипът е работил са от малцинствен
произход. Това от своя страна породи допълнителни затруднения в осъществяването на дейности за/по
тяхното интегриране. Едни от причините за това са свързани с: отрицателните нагласи на родителите към
образованието; недоброто владеене на български език; липсата на достатъчно подготвени специалисти от
малцинствен произход за работа с деца в риск; консуматорските нагласи на хората от високорисковите
общности, формирани заради дългосрочното социално подпомагане от държавата; наличието на сегрегирани
училища, в които повечето от тези деца попадат; драстични несъответствия между възраст и образователна
степен на децата; ранни бракове; др.
5. Трудности, свързани с крайната бедност на семействата, от които произхождат децата. –
Проблемът със задоволяването на базисните потребности все още е широко срещан сред общностите, от
които произхождат децата. Въпреки огромните усилия и непрестанното желание на екипа да се популяризира
сред целевите групи необходимостта най-вече от лично развитие, основната търсена от “Самаряни” подкрепа
е била: храна; дрехи; обувки; незабавно съдействие за спешно лечение.
6. Трудности, свързани с обществените нагласи към високорисковите общности. Предрасъдъците
към децата, с които “Самаряни” работи бяха на основата на техния произход. През периода нееднократно е
имало случаи на дори физическа саморазправа с деца, посещаващи Дневния център.
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
Файл Balansi & Dr.schet.otcheti – по реда на страниците във файла
Файл Donori po proekti – само схемите, без таблиците!!!
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1. Приходи от източници на финансиране по проекти на организацията през 1998 – 2002 г. (от
стр. Донори по проекти на същия файл)
2. Източници на финансиране през 1998-2002 г. (от стр. Донори по проекти на същия файл)
3. Програми на организацията през 1998-2002 г. (от стр. Програми на същия файл)
4. Програми на организацията през 1998-2002 г. Програма “Интегриране на деца и младежи на
улицата” – 1998-2002 г. (от стр. Програми на същия файл)
5. Програми на организацията през 1998-2002 г. Програма “Образоателни мостове” – 2002-2003 г.
(от стр. Програми на същия файл)
6. Хронологична таблица на проектите през периода 1998-2002 г. (от стр. Проекти на същия файл)
ДАРИТЕЛИ
Файл Donori po proekti ; страница Дарители – само схемите, без таблиците!!!
1. Дарители на организацията от страната и чужбина през годините 1998-2002 г.
2. Дарители на организацията от страната и чужбина, предоставили парични и материални
дарения през годините 1998-2002 г.
Юридически лица:




















Asociacion de la Iglesia de Dios, Аржентина – парично дарение;
Children of the World Foundation, САЩ – финансиране по програма;
Christliches Jugendzentrum, Германия – дрехи, парично дарение;
Darlington Congrecational Church, САЩ – парично дарение;
Hilfswerk Samariter Dienst, Германия – пакети с храна, парично дарение;
International Teams, САЩ – финансиране по проект, парично дарение;
Living Hope Community Church, САЩ – парично дарение;
Macedonian Outreach, САЩ – дрехи (втора употреба), хранителни продукти;
Magdalen College Aid to Balkans, Великобритания – парично дарение;
Mt. Olive Church of God, САЩ – финансиране по програма;
Operation Compassion Department of Benevolence, САЩ - финансиране по програма;
Orinda Community Church, САЩ – парично дарение;
Press on ministries, САЩ – парично дарение;
Southern Baptist Denomination, САЩ – парично дарение;
Stockton Covenant Church, САЩ – парично дарение;
Valley View Community Church, САЩ – парично дарение;
Woodlands Presbyterian Church, Ирландия – пакети с дрехи, детска литература;
World Missions Church of God, САЩ – финансиране по програма;
Фондация “Деца и младежи на Балканите”, Македония – финансиране по проект;




Булстрад АД, гр. Стара Загора – перилни препарати;
Българска Божия църква “Месия”, гр. Стара Загора – пакети с хранителни продукти, мебели
(втора употреба);
Евангелска съборна църква, с. Каменна река, област Хасковска – дрехи (втора употреба), обувки;
ЕТ “Йовка Желева”, гр. Стара Загора – детско бельо;
“Зора-П.С.” ООД, гр. София – перална и миялна машини;
Издателство “Егмонд България”, гр. София – детска литература;
Издателство СЕД, гр. Асеновград – детска литература;
Институт за регионални и международни изследвания, гр. София – финансиране по проект;
Куклен театър “Сияние”, гр. Стара Загора – куклени спектакли;
Министерство на труда и социалната политика, гр. София – финансиране по проекти;
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 Община Стара Загора – хранителни продукти, безвъзмездно предоставена сграда за нуждите на
Дневен център “Самаряни” за срок от 10 години;
 Ромски обществен съвет “Купате”, гр. Стара Загора – парично дарение;
 Сдружение “Семейство и библейски нравствени принципи”, гр. Пловдив – детска литература,
коледни пакети с подаръци;
 Търговско-промишлена палата, гр. Стара Загора – парично дарение;
 Християнска църква “Сион”, гр. Стара Загора – лекарства;
 Фондация “Мисия “Възможност”, гр. София – детска литература;
 Фондация “Отворено общество”, гр. София – финансиране по проекти, аудиокасети, литература;
 Фондация “П. Р. Славейков”, гр. Стара Загора – пакети с хранителни продукти;
 “Филип Морис Сървисис”, ЕООД, гр. София – парично дарение.
Физически лица:
















Бабатунде Адееко, Нигерия – дрехи (втора употреба);
Джоан и Дженилин Хердънс, САЩ – парично дарение, пакети с подаръци за децата;
Джон Никълс, САЩ – парично дарение;
Джон и Шарон Пиасеки, САЩ – парично дарение;
Джонатан и Даниела Аугустин, САЩ – детски дрехи и играчки, фотоапарат;
Емилио Сория, Аржентина – парично дарение;
Ерик Фергюсън, Великобритания – парично дарение;
Кейти Ървин, САЩ – парично дарение;
Лани Шиф-Рос, САЩ – парично дарение;
Маргерит и Кийт Браун, САЩ – парично дарение;
Ник Макспедън, САЩ – парично дарение;
Робърт Едуин, САЩ – хранителни продукти;
Тиршке и Джап Остерхвис, Холандия – парично дарение;
Хрисана и Дейвид Лийстръм, САЩ – парично дарение;
Ърл Браун, САЩ – парично дарение;
























Галина и Борислав Палазови, гр. Стара Загора – дрехи (втора употреба);
Даниела и Митко Миткови, гр. Стара Загора – пакети с подаръци за децата;
Дафелия Пъндева, гр. Стара Загора – дрехи (втора употреба)
Диана и Димо Димови, Стара Загора – парично дарение, дрехи (втора употреба);
Диана и Пламен Симеонови, гр. Стара Загора – парично дарение;
Динко и Петя Златарови, гр. Стара Загора – парично дарение, хранителни продукти;
Елена Огнянова, гр. Стара Загора – обувки (втора употреба);
Иван Енев, гр. Стара Загора – парично дарение;
Иван Караилиев, гр. Стара Загора – парично дарение;
Иван Ковачев, гр. Стара Загора – детска литература;
Иван Неделчев, гр. Стара Загора – парично дарение;
Иванка и Марин Попови, гр. Стара Загора – парично дарение, хранителни продукти;
Кольо Ганчев, гр. Стара Загора – купони за хляб, парично дарение;
Красимир Петров, гр. Стара Загора – дрехи (втора употреба);
Мария Желева, гр. Стара Загора – парично дарение, хранителни продукти;
Момчил Радулов, гр. Стара Загора – парично дарение;
Невена Даскалова, гр. Стара Загора – дрехи и обувки (втора употреба);
Пенка и Борислав Иванови, гр. Стара Загора – дрехи (втора употреба);
Петя Ацинова, гр. Стара Загора – дрехи, обувки, играчки, учебници (втора употреба);
Тихомир Колев, гр. Стара Загора – обувки;
Тодорка и Тодор Тодеви, гр. Стара Загора – дрехи и мебели (втора употреба);
Тонка Йовчева, гр. Стара Загора – парично дарение;
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и множество дарители, пожелали жестът им към децата да остане анонимен...

Други:

 Благотворителни базари – три базара на: мартеници – 90 лв.; мартеници – 37 лв.; изработка на
картички, възглавнички и декоративни шишета – 51 лв. и 5 евро;5
 неформална младежка група “Християни в действие”, Стара Загора – парично дарение.
БЛАГОДАРНОСТИ
На Бог
Като погледнем назад изминатия път от Самаряни и си дадем сметка за постигнатите резултати,
разбираме колко многократно те надвишават собствените ни сили и способности като хора. Ето защо,
отправяме преди всичко благодарност към Всевишния Бог, Създателят на цялата Вселена, за
благословението и духовната сила, с която ни е дарявал; за вдъхнатата вяра, че животът на много деца може
да бъде променен; за надеждата, че те ще имат една по-добра съдба...
На Джонатан и Даниела Аугустин
Изказваме нашата сърдечна благодарност на Джонатан и Даниела Аугустин, които от самото начало
ни подадоха ръка и окуражаваха да предприемем стъпки за реализирането на това мащабно дело да
помагаме на децата от улицата. Техните съвети и помощ са ни били особено необходими във време на
трудности и проблеми, които никак не липсваха. Благодарим специално за съдействието и посредничеството
им с хора, които станаха за Самаряни едни от най-важните стратегически партньори и приятели. Също така,
им благодарим за това, че ни позволиха да се учим от тях на водачество, планиране и самостоятелност за
години наред, както и за духовната и материална подкрепа. Всичко това прави тяхната роля и място за нас
неповторимо и специално.
На Динко и Петя Златарови
Приятелската подкрепа и насърчение, които получихме от това мило семейство бяха незаменими. От
самото начало на нашето съществуване те откликнаха на предизвикателството да застанат рамо до рамо с
нас по пътя, по който решихме да тръгнем, въпреки хилядите неизвестни. Неведнъж техният опит и подкрепа
са били от жизнено значение за организацията в различни затруднени ситуации.
На Милена Харизанова
За разбирането и отзивчивостта всеки път, когато сме потърсили помощ при нея във фондация “
Милена е била виновна за много прекрасни неща, които са се случили в Самаряни. Като човек, работил
в неправителствена организация, е показвала неведнъж отзивчивост и разбиране към нашите въпроси
нейната препоръка и оценка пред г-н Джон-Димитър Паница за работата ни се оказа изключително важна за
развитието на Дневния център за работа с деца на улицата. Включването ни в Националния бюлетин по
проблемите на децата от улицата в България помогна много са популяризирането на работата ни в страната.
Не по-малко благодарни сме на Милена за многобройните й посещения при нас през годините, както и за
методическата й помощ. За нея единодушно можем да кажем - приятел на когото можем да разчитаме
винаги.
На ИРМИ
Със специална благодарност се отнасяме към Института за регионални и международни изследвания
(ИРМИ), гр. София и неговия директор г-н Огнян Минчев. В историята на Самаряни разделяме периода на два
5

Средствата от трите благотворителни базара са използвани 100% за закупуване на образователни материли
за децата от Дневния център и за провеждането на културни мероприятия с тях.

34

– “преди ИРМИ и след него” ;). Със съвместната ни работа по проект, като част от програмата “Укрепване на
общественото влияние и упражняване на публичен контрол върху процеса на вземане на решения” , екипа
разви умения в областта на застъпничеството за граждански права, които промениха организацията до
неузнаваемост. Особено ценна беше пряката работа на екипа с Гергана Василева, програмен координатор от
ИРМИ. Благодарим й изключително много за невероятния ентусиазъм, отзивчивост и професионализъм, с
които работеше с нас. Честите предизвикателства, които отправяше към нас, ни помогнаха да усвоим много
практични умения в застъпническата работа и мобилизираха у нас скрит потенциал за осъществяване на
промяна не само в организацията, но и в общността, за която работим. Ако някой ни попита: “Какъв трябва да
бъде истинският партньор за една организация”?, вероятно бихме отговорили: “Като Гери...”!
На Мери
Има хора във всяка организация, без които тя нямаше да бъде истинска и жива. Те внасят особено нюанс,
както между хората в екипа, така и в доброволческата работа. Това важи вероятно повече от всеки друг за
който може да бъде казано, за Мери. Изказваме благодарността си за нея, тъй като сме разбрали, че 24 часа
в денонощието, седем дена в седмицата можем да разчитаме на нейната помощ и подкрепа. Любовта й към
децата от Дневния център пък се превръща в един постоянен празник при всяка нова среща с нея. Мери е
безценен приятел, съработник и основател на Самарянското царство тук в Стара Загора. Мери – благодарим
ти!
На Рени
Като че ли в живота има много “първи неща”, които никога не могат да бъдат забравени. Рени е първото дете
с което се срещнахме когато започнахме преди пет години. Тя стана причината да не само да надникнем в
света на децата от улицата, но и дълбоко да се потопим в проблемите и грижите на тези деца. Да разберем
света, погледнат през тяхните очи, да почустваме страданието на стотиците детски съдби, да изживеем
радостите на обикновенните, но истински неща. През 2000 година, Рени беше поканена в САЩ, на
международната годишна конференция на нашите основни партньори – Фондация “Деца на света”. Там тя
стана гласа и лицето на всички страдащи деца на улицата, а нейната лична история спечели подкрепата на
стотици нови приятели, които подадоха ръка за партньорство за каузата да помагаме на онеправданите и
отхвърлените. Всяка нова среща с Рени ни помага да вярваме, че съдбата на едно дете, преживяло ужаса на
живот ана улицата, може да бъде променена. Рени – обичаме те!
С ПОГЛЕД НАПРЕД
Акценти в работата на “Самаряни” за 2003 година:
1. Проект “Образование за равни възможности на деца от изолирани общности”, финансиран от МТСП.
2. Проект “Център за социална и образователна подкрепа “Самаряни”, финансиран от Обединени
холандски фондации.
3. Проект “Опитът в България за работа с деца и младежи от улицата”, финансиран от Фондация
“Отворено общество”, гр. София.
4. Започване на социално предприятие – пчелин “Самаряни”, финансиран от резерва на Сдружение
“Самаряни”.
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Съставители на доклада:
Диана Димова –
Иванка Иванова-Попова –
Димо Димов –
Златина Драгиева – изготвяне на справки
Боряна Борисова – изготвяне на справки, провеждане на интервюта
Маргарита Абрашева – изготвяне на справки
Нейко Иванов – изготвяне на справки
Консултант при изготвянето на справките за децата и семействата към Дневния център: м-р Петър Порязов,
Детска педагогическа стая към РПУ, гр. Стара Загора.
За контакти:
Сдружение “Самаряни”
Офис и Дневен център – ул. “Патриарх Евтимий” № 57
за кореспонденция: Стара Загора 6010, п.к. 1149
тел./факс: 042/ 621 083
office@samaritansbg.com
www.samaritansbg.com
За въпроси, свързани с:





програмите и управлението на организацията – Диана Димова, Иванка Иванова-Попова
стопанската дейност на организацията – Димо Димов, Иванка Иванова-Попова
работата на Дневния център – Нейко Иванов, Боряна Борисова, Маргарита Абрашева
счетоводството – Мариана Николова

36

