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1.Работа по проекти 
 

Кампания  за  популяризиране  на  ЕДС  на 
Програма „Младежта в действие” ‐ 

Официалният край на кампанията в края на декември 
не  сложи  точка  на  нашите  дейности  по 
популяризиране  на  Европейска  доброволческа 
служба.  Продължихме  да  получаваме  покани  от 
различни  институции  и  организации  и  успяхме  да 
проведем  още  5  информационни  срещи  за  още  над 
200  млади  хора  в  следните  населени  места: 
Берковица, с. Галиче, Гоце Делчев, Враца и София. 

На  01.03.2011  г.  подадохме  и  финалните 
съдържателен  и  финансов  отчет  на  кампанията,  при 
подготовката  на  които  още  веднъж  си  припомнихме 
интензивната работа, напрегнатите моменти, но също 
така и удовлетвореността от добре свършената работа 
и  от  прекрасните  мигове,  които  обученията, 
различните  срещи,  пътуващата  изложба  и 
отбелязването  на  Международния  ден  на 
доброволеца 5‐ти декември ни донесоха. И няма как 
да  не  благодарим  отново  на  нашите  доброволци  и 
консултанти – бяхте чудесни! 

 

 
 

“Да превърнем доброволчеството в любимо 
хоби” по програма Младежки дейности към 
НЦЕМПИ 

През  изминалите  2  месеца  бяха  направени  6 
информационни  срещи  с  младежи  от  следните 
градове  в  България:  Гоце  Делчев,  Кърджали,  Русе, 
Хасково,  Видин  и  Стара  Загора.  На  тези  срещи  бяха 
представени възможностите  за доброволстване както 
в  страната,  така  и  в  чужбина  –  международни 

доброволчески  лагери,  Европейска  доброволческа 
служба, базата – данни www.dobrovolec.bg. 

 
 

 
 

Програма “Младежта в действие” 

Към 1 февруари беше подготвен и подаден проект по 
дейност 2 на Програмата, “Европейска доброволческа 
служба”  (ЕДС).  Проектът  е  за  посрещане  на  1 
доброволка  от  Унгария,  участник  в  българския 
младежки  обмен  от  август  2010  г.,  и  е  естествено 
продължение  на  информационната  ЕДС  кампания  и 
младежкия  обмен.  Цели  на  проекта  са  да 
популяризира доброволчеството и по‐специално ЕДС, 
като се достигне до по‐широка целева група (младежи 
с  увреждания).  Дейностите  по  проекта 
(информационен  доброволчески  щанд,  културни 
събития  и  др.)  ще  бъдат  осъществявани  съвместно  с 
Унгарския културен институт в София.  

Също  така  Си  Ви  Ес  ‐  България  е  изпращаща 
организация  на  един  младеж  за  ЕДС  проект  в 
Хърватска.  

Очакваме да получим информация дали проектите са 
одобрени в края на март.  

Освен  това  започна  работа  по  подготвяне  на  ЕДС 
проекти  за  изпращане  на  доброволци  извън  Европа. 
Проектите  ще  бъдат  подадени  към  Изпълнителната 
агенция в Брюксел към 1 юни.  

Предвижда  се  и  активното  популяризиране  на  Си  Ви 
Ес като изпращаща и координираща организация. 

Наред  с  това  координаторът  на  младежки  проекти 
консултира  две  организации  във  връзка  с  техните 
заявки за акредитация за посрещащи или изпращащи 
организации  по  ЕДС.  Очаква  се  заявките  да  бъдат 
подадени до края на април.  
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2. Работни групи 

  

Социална работна група 

През  първите  два  месеца  на  годината  социалната 
работна  група  проведе  две  работни  срещи  и  едно 
посещение  в  ДОВДЛРГ  в  с.  Разлив.  Първата  работна 
среща  бе  посветена  на  обсъждане  бъдещето  на 
работната група предвид намаления й капацитет, като 
бе  взето  решение  на  този  етап  да  продължим  с 
посещенията  в  Разлив,  макар  и  по‐рядко  поради 
липсата  на  достатъчно  човешки  ресурс  и  коли  за 
превоз.  Паралелно  ще  търсим  възможности  да 
обединим ресурси с друга организация,  която работи 
специално  в  социалната  сфера  и  има  подобни 
дейности.  На  втората  среща  бе  планирано 
посещението  в  Разлив,  което  се  проведе  на  5.02. 
Освен  обичайните  дейности  като  рисуване, 
оцветяване  и  четене,  този  път  доброволците 
организираха  и  викторина  с  гатанки  за  децата,  като 
най‐изявените участници получиха подаръци, а всички 
деца, които се включиха, бяха почерпени с лакомства. 
Има  план  до  края  на  март  да  се  направи  още  една 
среща и едно посещение в Разлив,  като заниманията 
предстои да бъдат уточнени. 

 

Комуникационна работна група 

През последните месеци на 2010  г. и първите месеци 
на  2011  г.  работната  група   за  комуникация  и 
промоция  възобнови  дейността  си  в  нов  състав  и  с 
нови цели и свежи идеи. 

Понастоящем  в  работната  група  участват  8 
доброволеца,  включително  4  “стари”  доброволеца  и 
един представител на офиса на Си Ви Ес. През януари 
и февруари бяха проведени 4 работни срещи, на които 
бяха  изготвени  презентации  за  летни  лагери  и 
младежки обмени,  които да  бъдат  представени пред 
училища  и  университети.  Предстои  финализирането 
на  презентациите и  провеждането им  в две  училища 
през март: 

‐  Англо‐американското училище (31 март) 

‐  Националната  природоматематическа  гимназия 
(дата се доуточнява) 

Освен  това  през  март  ще  бъдат  проведени  още  две 
работни срещи, включително една среща за оценка. 

През  април  се  предвиждат  още  2  презентации  в 
училища и 2 презентации в университети, както и две 
работни срещи и една среща за оценка. 

В  началото  на март  комуникационната  група  изпрати 
трима  свои  представители  (включително 
координатора  на младежки  проекти)  на  обучение  по 
PR  в  Словения,  организирано  в  рамките  на  SAVA 
работната група на SCI. След обучението се предвижда 
изготвяне на PR стратегия на Си Ви Ес. 

 

 

3. Сътрудничество  и участие в 
ключови събития 

 

Участие  в  Национална  среща  „Ролята  на 
доброволците  в  България  в  Европейската 
година  на  доброволчеството”  –  София, 
11.02.2011  г.,  организирана  от  НАРД 
(Национален  алианс  за  работа  с 
доброволци) и фондация „Лале” 

На  срещата  присъстваха  представители  на 
организации  от  цялата  страна,  както  и  на  различни 
институции с отношение към доброволческата работа. 
Проведоха  се  дискусии  относно  ролята  на 
доброволчеството  в  съвременното  ни  общество, 
проблемите  и  възможностите.  Младежи  от  НАРД 
разиграха дебати на тема “Готови ли са гражданските 
организации  и  гражданите  за   доброволчество”.  Наш 
представител  на  срещата  бе  Диляна  Гюрова‐
Кюпелийски, доброволец. 

 

Среща  във  връзка  с  проекто‐закон  за 
доброволчеството,  инициирана  от  БЦНП 
(Български  център  за  нестопанско  право), 
01.03.2011 г. 

Наш  представител  на  срещата  бе  Диляна  Гюрова‐
Кюпелийски, участник и в предходните дискусии през 
2006‐2007 г., по време на които бе изготвен настоящия 
проект  за  текст  на  евентуалния  закон.  Тя  бе  вписана 
като „резерва” в списъка с участниците в официалната 
междуведомствена  работна  група,  включваща 
представители  на  общо  9  НПО,  която  трябва  да 
подготви  текста  на  предложения  проектозакон.  НПО, 
които  са  членове  на  работната  група,  са:  БЧК,  НАРД, 
БЦНП,  фондация  „Лале”,  НМД,  ФПББ,  „Каритас 
България”,  Национална  скаутска  организация  на 
България,  сдружение  „Моят  глас”.  Още  няколко 
организации  бяха  заявили  интерес  към  участие  в 
работната група и също останаха сред резервите и бе 
постигната  договореност  след  всяко  заседание  на 
работната  група  широкият  кръг  от  НПО  да  бъде 
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информиран  за  резултатите  и  да  има  възможност  за 
коментари и предложения. 
 

4. Събития в Си Ви Ес - България 

 

“Отворени врати”, 14 февруари 

Темата  беше  възможности  за  дългосрочни 
доброволчески  проекти.  Офисът  разтвори  широко 
врати  за  своите  доброволци  и  приятели  и 
координаторът  на  младежките  проекти  отговаря  на 
всички  въпроси,  свързани  с  тези  проекти.  Беше 
представен  списъка  с  доброволчески  възможности  в 
рамките на SCI, но също така и как се работи с базата 
данни  за акредитирани организации на Европейската 
комисия.  Доброволците  разбраха  разликата  между 
обикновения дългосрочен проект и  този, финансиран 
от  Европейска  доброволческа  служба.  Бяха  им 
подсказани  идеи  за  изготвяне  на  автобиография  и 
мотивационно писмо.  

Денят завърши с шумно парти за Трифон‐Валентин.  

Предвижда  се  и  за  напред  през  годината  да  се 
организират подобни събития.  

 

Срещи УС – екип 

От началото на 2011 бяха проведени 1 среща на УС и 
екипа,  както  и  4  скайп  срещи  на  УС.  Наред  с  текущи 
оперативни  въпроси  беше  продължена  работата  по 
подготвянето  на  международен  проект  към 
“Балкански  Тръст  за  Демокрация”  с  партньори  от 
Косово, Румъния и Сърбия от SCI. Проектът предвижда 
изготвянето  на  наръчник  за  работа  с  доброволци, 
преведен  на  местните  езици  на  партньорите, 
провеждането  на  международно  обучение  за 
обучители на тема “Ефективна работа с доброволци” и 
впоследствие  организирането  на  по  2  обучения  за 
НПО и институции във всяка държава. Предвижда се, 
при  навременни  реакции  от  страна  на  партньорите, 
проектът да бъде подаден до края на март 2011 г.  

  

4. Какво предстои 
 

“Да превърнем доброволчеството в любимо 
хоби” 

През  месец  март  предстои  3  –дневно  обучение  на 
неправителствени  организации  и  институции  за 

работата  с  доброволци  „Как  да  работим  ефективно  с 
доброволци” 

През месец  април  престоят  7  доброволчески  акции  с 
организациите,  участвали  в  обучението  и  една 
информационна среща с младежи. 

 

„Да  научим!  Въвеждане  на  образованието  за 
развитие  в  официалната  учебна  програма  на 
България.” 

През  месец  март  предстоят  2  залесителни  акции  по 
цел  7  от  целите  на  хилядолетието  за  развитие 
„Осигуряване на устойчива околна среда” в гр. Кресна 
и гр. Стара Загора. По същата цел предстоят 3 открити 
урока – представления  „Спаси гората” за ученици от 1 
до  5  клас  в  Стара  Загора,  София  и  Благоевград  и  1 
акция  в  центъра  за  размножаване  на  сухоземни 
костенурки в гр. Драгоман с ученици от София. 

 

Младежки обмени 

Си Ви Ес ‐ България започна набирането на участници 
в  обмен  в  Ериче,  о‐в  Сицилия,  Италия. Обменът  е  на 
тема  анти‐мафия.  Лидер  на  младежкият  обмен  ще 
бъде  Томислава  Гецова  ‐  дългогодишен  и  опитен 
доброволец  на  Си  Ви  Ес  ‐  България.  Посрещаща 
организация ‐ Информаджовани.  

Наред с това Си Ви Ес ‐ България ще бъде партньор на 
още 4 младежки обмена в рамките на работната група 
YUWG.  Обмените  са  в  Белгия,  Испания,  Словения  и 
Италия.  Последният  обмен  вече  е  одобрен  и  през 
април започва набиране на участници за него. Все още 
не е избран лидер.  

Останалите  три  обмена  все  още  изчакват  отговор  от 
Националната  агенция  в  съответната  държава. 
Потвърждение ще има в края на м. март.  

Тази  година  Си  Ви  Ес  ‐  България  няма  да  подава 
проект за български обмен. 

 

 

Контакти Си Ви Ес - България 

 
Тел. 02 989 98 46 

e‐mail: cvs‐bg@bluelink.net

www.cvs‐bg.org 
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