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1. Работа по проекти
Летни международни доброволчески лагери
В периода юли ‐ август Си Ви Ес ‐ България
организира 3 международни доброволчески работни
лагера.

04.07.2011 ‐ 17.07.2011 ‐ Училище за
природата, село Влахи. Училището е дългогодишна
инициатива на Си Ви Ес ‐ България и тази година за
пореден път бе организиран доброволчески лагер в
това високопланинско пиринско село. В лагера
участваха 8 доброволци от Германия, Белгия, Русия и
България. За поредна година имахме и доброволци
от SOS Детски селища.

Основните дейности бяха свързани с
почистване на еко‐пътеките в защитените територии
около селото, боядисването на общинските чешми и
канали и израждането на дървен посетителски
навес.

Участниците маркираха еко‐пътеките в
околността,
хигиенизираха
територията
на
училището, подмениха част от оградата на
училищната градина.
 15.08.2011 – 28.08.2011 ‐ Посетителски
център, село Добърско. Лагерът се организира за
втори път заедно със сдружение “Добърско”.
Пристигнаха 7 доброволци от Русия, Италия,
Португалия, Чехия и България.


18.07.2011 – 31.07.2011 г. ‐ “Отново
заедно! Да помогнем за развитието на селския
туризъм в село Гарван”. Този доброволчески лагер се
провежда за трети път и бе организиран съвместно с
общината и читалището в село Гарван, област
Силистра. Участваха 5 доброволци от Чехия, Южна
Корея, Унгария и България.
стр.

Участниците маркираха и почистиха еко‐
пътеките в околността на село Добърско и
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национален парк “Рила”, участваха в срещата на
родовете в селото и възстановиха пътеката до
параклиса в околността.

Част от заниманията се провеждаха в
младежкия център в града, което предостави на
участниците възможността да общуват активно с
местната общност, да упражняват своя испански и
английски език и да се забавляват.
Обменът беше организиран в рамките на
работна група за насърчаване включването на
младежи с по‐малки възможности.

Младежки обмени
Тази година Си Ви Е с ‐ България може да се
похвали с активно лято от гледна точка на обмените.
Изпратихме групи в Италия, Испания, Франция,
Белгия, Словения и Естония. За част от обмените
разказват лидерите им ‐ Мирослава, Вера и Алис. А
за останалите можете да прочетете и видитe на
нашия блог съвсем скоро.
Младежки обмен в Испания “The castle and
the Cheeky Monkey”, 2‐12 август, разказва
Мирослава попова, лидер на обмена.
В началото на август 4 девойки ‐ Кари, Алекс,
Ели и Мира (лидер) се отправиха към Испания, за да
участват в младежки обмен с екологична тематика.
Обменът събра на едно място млади хора от
Испания, Франция, Италия, Гърция и България и се
проведе в малкото градче Новелда, близо до
Аликанте. Младежите се включиха в подобряването
на инфраструктурата на градския парк, като
направиха и поставиха къщички за птици и инфо
табели с имената на видовете растения. Освен това
лидерите от различните страни организираха и
проведоха уъркшопове на екологична тематика,
които събудиха оживени дискусии сред участниците.

Младежки обмен в Естония “Lighthouse of
culture”, 5‐13 август, разказва Алис Цветкова, лидер
на обмена.
След като се върнах от обмена в Естония,
разбрах само едно нещо – че съм прекарала най‐
красивите десет дни това лято! Няма да бъде
пресилено ако кажа, че този обмен беше най‐
прекрасният от общо шестте, в които съм участвала.
Няма да забравя естонците, които много се стараха
за организацията около проекта, латвийците, които
винаги ни разсмиваха, унгарците, все мили, тактични
и учтиви, северните ни съседи, с толкова опит в
доброволческите обмени. Разбира се, номер едно
обаче беше нашата група ‐ четири усмихнати
момичета и един герой, който не само издържа в
тази компания, но й предаде чар, който трудно
щяхме да постигнем сами.

Заедно прекарахме първо четири дни в
Пауди, местност близо до хостела ни в Абья‐Палуоя,
стр.
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където протече и втората част от обмена.
В Пауди от сутрин до вечер имахме интересни
занимания – започвахме с уъркшопите за
разрешаване на конфликти и толерантност,
продължавахме със семинари по формален театър и
завършвахме с игри и национална вечер.
Най‐запомнящи се бяха обаче уъркшопите
по оцеляване, които водеха двама естонци от
армията. Преподаваха ни ориентиране в гората,
първа помощ, намиране на храна, сигнализиране
при изгубване и т.н. Най‐култовото беше когато се
разделихме по групи и построихме сами по образец
заслони, в които спахме през следващите дни.

В Абья‐Палуоя времето също минаваше
твърде бързо – сигурен знак, че си прекарвахме
страхотно. Имахме разходка до Пауди – град в
югозападна Естония, където посетихме и местния
театър във връзка с нашата подготовка за финалното
представление в центъра за млади хора.
Ако трябва да опиша обмена с три думи бих казала –
беше страшно интересно, забавно и вдъхновяващо.
По всичко си личеше колко бързо се сплотихме,
колко се радвахме един на друг, колко бяхме
открити и добри. Пожелавам на всекиму такова
изживяване!

Младежки обмен в Белгия “Expect the unexpected”,
22 юли – 1 август, разказва Вера Николова, лидер на
обмена
Белгия! Брюж! Ардените!
Темата е „Очаквай неочакваното“, така и
беше...
Обменът беше организиран с идеята да
помогне на участниците, а и на лидерите да
придобият малко повече самоувереност. Обмен е, но
ние си го наричаме лагер за оцеляване. Събрахме се
четири големи групи от различни националности в
един от най‐красивите и ценни градове на Европа –
Брюж.
Предизвикателствата започнаха от самото
начало. Става въпрос за малки игри за внимание,
раздвижващи забавни игри, задачки, които карат
цялата група да мисли и действа като едно, за да
намери решение. Някои от тях бяха не на шега
предизвикателства...
стр.

Това което научихме: как да оцеляваме без
познатите ни удобства, в природата, където ни е
мястото. Сега вече знаем как да си палим огън без
огниво, как да си построим колиба в гората, която да
ни пази от неблагоприятни условия и замръзване.

Дори вече можем да кажем, че нищо не
може да ни изплаши след спането в нашите
собствени творения и другаруването с местните
паяци...
Но това, което впечатли всички и което
никой от нас няма да забрави, е сауната, която ни
построиха от найлон и дървена конструкция, насред
гората до реката . За това удоволствие трябваше да
се греят камъни на огън около час и половина, за да
може за 20 минути ние да получим усещането, че
оттук нататък, няма невъзможни неща за нас (Сауна в
гората !!! Кой си го е представял?)

Хората , които срещнахме... ами ... събра се
една голяма и цветна белгийска група с много
лидери , които направиха престоя ни много уютен и
организиран; една много жизнена и разговорлива
ирландска група; една симпатична и поспалива
испанска група и една талантлива и наблюдателна
българска.
Получи се много добро пасване на хората от
различните националности и като резултат от всичко
това всички се забавляваха страхотно много. Всяка
вечер имахме лагерен огън и китари, мандолина...
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накратко това бяха 10 дни изпълнени с неща, които
никой от нас не беше правил . Мога само да кажа, че
много от нас буквално страдаха след завръщането
ни... от носталгия по лагера. Видяхме, че животът е
хубав .

Дългосрочни доброволци
В началото на месец август Славяна
Крушовенска се отправи на своето едногодишно
приключение по Европейска доброволческа служба
/ЕДС/ в Швейцария и започна работата си с
посещения на лагери. В следващия брой очаквайте
включване от Славяна.
Имаме една доброволка, която беше
одобрена за ЕДС проект в Испания. Сега ни остава да
стискаме активно палци за финансирането на
проекта.
А за “Мечешките истории” на Катрин и Надя
‐ краткосрочни ЕДС доброволци в Хърватска, можете
да прочетете на нашия блог доста интересни
разкази: http://blog.cvs‐bg.org/?p=553.

2. Партньорски проекти
Партньорство по проекта на Трансформатори
“ТаблоID”
През летните месеци нашите приятели от
сдружение “Трансформатори” продължиха своята
работа по инициативата „ТаблоID – нов живот за
таблото в Панчарево“ край изоставеното табло за
резултати на гребната база на Панчаревското езеро
край София, където с доброволчески труд
пространството около таблото беше облагородено и
оформено в примамлив кът за отдих с чиста и нова
поляна, пейки от габиони (пълни с камъни обемни
телени мрежи с монтирани върху тях дъсчени
елементи за сядане), разчертани паркоместа и зона
за игри ‐ федербал, дама и бягане. Този етап от
проекта приключи успешно с празнично откриване
на 10.09.2011 г., където имаше по нещо за всички
възрасти :)

стр.

3. Социална работна група
През летните месеци социалната група
концентрира усилията си върху подготовката на
проект за социален доброволчески лагер с деца от
ДОВДЛРГ “П. Р. Славейков” в София. Проектът, който
беше планиран в сътрудничество с Фондация
„Дечица”, беше изпратен с молба за спонсорство до
няколко фирми, но за жалост не получихме никакво
финансиране, което наложи отмяната на проекта.
Паралелно бяха отправени няколко призива за
дарения, благодарение на които се събра известна
сума, и това ни окуражи да се опитаме да проведем
проекта в намален мащаб – само 4 дни и само с
български доброволци. Като част от кампанията за
набиране на средства в началото на месец
септември се проведоха две благотворителни
разпродажби, на които бяха събрани допълнителни
средства. Искрено благодарим на всички, които ни
помагат с дарения и упорита работа!
След края на летните почивки и пътувания
планираме да продължим с посещенията и
заниманията с децата от дома в с. Разлив.

4. Дейност на Управителния съвет

За периода юли и август Управителният
съвет се срещна само веднъж на 22 юли.
Августовската среща се отложи за началото на
септември поради натоварената почивна програма
на членовете :)
По време на срещата се обсъждаха актуални
проекти по Европейска доброволческа служба /ЕДС/
и се работи по нови проектопредложения. Една от
точките в дневния ред беше и работата на току‐що
пристигналата доброволка от Корпуса на мира ‐
Лера. Кати от УС организира нейното посрещане и
ориентация в Си Ви Ес ‐ България.
През август всички се отдадохме на
заслужена почивка, а от началото на септември,
заредени с нови сили, работим за постигането на
целите, които сме си поставили.
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5. Стажантска програма

7. Какво предстои

В периода 11.07.2011 ‐ 11.08.2011 г. в офиса
на Си Ви Ес ‐ България имахме стажант от SOS
“Детски селища”. Асен Никлев активно подпомогна
организацията на базата данни, библиотеката и
документацията на сдружението. Тази съвместна
инициатива има за цел да даде на младежите в
неравностойно
положение
допълнителни
възможности за придобиване на опит и знания.

16.09 ‐ кино вечер ‐ 10 въпроса към Далай Лама
21.09 ‐ уъркшоп за Деня на мира
Събития през октомври ‐ филмова вечер, кино
вечер и Си Ви Ес ‐ Уни.
Да научим! Въвеждане на образованието за
развитие в официалната програма на България.
7 доброволчески акции по Целите на хилядолетието
за развитие с ученици от София, Благоевград и Стара
Загора

6. Корпус на мира

В края на юли Си Ви Ес‐ България прибави
още едно “цвете” към състава на прекрасния си
женски колектив. Представяме ви Лера (Lera
Atwater), нашата доброволка от Корпуса на мира,
която ще остане с нас до януари. На 26‐ти юли беше
официалната клетва на Лера в сградата на Корпуса
на мира, след което се срещна с доброволците и
персонала на Си Ви Ес‐ България. Освен прекрасното
настроение, с което тя заразява всички в офиса, Лера
вече допринася за базата данни на сдружението,
новото лице на нашия сайт и фейсбук страница.
Също така, заедно с нея работим по подобряването
на вътрешните работни процеси и процедури в
сдружението, генерираме идеи за популяризиране
на доброволчеството и чертаем смели планове за
бъдещи проекти и инициативи.
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Контакти Си Ви Ес - България

Адрес: Хан Аспарух 31, София 1463
Тел. 02 989 98 46
e‐mail: cvs‐bg@bluelink.net
www.cvs‐bg.org
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