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1. Работа по проекти

Проект “Да превърнем доброволчеството в
любимо хоби”

София филм фест 4‐17 март
За втора поредна година организаторите на
София филм фест се обърнаха към Си Ви Ес ‐
България за набирането и координирането на
доброволците за фестивала през 2011 година.
Новото тази година беше увеличеният брой на
доброволците ‐ от 35 на 45 младежи. По тази
причина координацията беше разпределена между
двама координатори. Това бяха активните
доброволци на сдружението Мирослава Попова и
Мина Додунекова.
Набирането на доброволци за филмовия
фестивал на София започна през февруари, като
интересът надхвърли нашите очаквания. Над 150
души подадоха формуляри за участие. След труден
избор бяха определени нужните за мащаба на
събитието 45 доброволци и работата започна. През
2011 доброволците имаха още по‐разнообразни
задължения от миналата. Те отново посрещаха
зрителите в салоните, раздаваха им вестници и се
грижеха за доброто настроение, но също така
отговаряха за безпроблемното протичане на
прожекциите и своевременното отстраняване на
възникнали проблеми. Част от доброволците се
включиха в дейността на отдел “Гости” и се
сблъскаха с натовареното фестивално ежедневие,
постоянно променящите се ситуации и многото
вълнуващи личности, гости на София филм фест.
Имахме доброволци, които помагаха при списването
на фестивалния вестник, както и на Sofia Meetings,
място за представяне на нови филмови проекти и
събирането на хора от бранша.
Друга задачка на доброволците беше да
помагат в парти зоната. Всяка вечер имаше
разнообразна музикална програма в зала Matti’d и
доброволците имаха голяма заслуга за гладкото
протичане на купоните. Естествено самите те се
включиха активно в танците, разговорите, снимките
и истински се забавляваха.
Впечатленията на доброволците ще можете
да прочетете в блога на Си Ви Ес ‐ България ‐
http://blog.cvs‐bg.org/?p=425
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През месеците март и април бяха проведени
обучение за неправителствени организации
институции “Как да работим ефективно
доброволци”, 8 доброволчески акции и
информационна среща в село Добърско
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•

Обучение “Как да работим ефективно с
доброволци”, София, хотел “Рила”, 11‐13
март 2011 г.
Бяха
обучени
представители
на
16
неправителствени организации и институции от
различни градове на България. Основните засегнати
теми в обучението бяха подбор и задържане на
доброволци, работа и управление на доброволци,
мотивация и очаквания на доброволците, планиране
на конкретни доброволчески акции, които
организациите да реализират.

• Доброволчески акции
26.03.11 ‐ “Да сътворим пролетта в гората”,
реализатор: “Различният поглед” ‐ Стара Загора
09.04.11 ‐ Почистване и освежаване на дворното
пространство на ОДЗ 76 „Сърничка” в жк. Младост 4,
София, реализатор: Родителско настоятелство към
ОДЗ 76 “Сърничка”.
09.04.11 ‐ Почистване на ЖК “Владислав
Варненчик”, град Варна, реализатор: “Сдружение за
енергийна ефективнист”, гр. Варна
11.04.11 ‐ Връчване на благодарствени писма за
всеки магазин, включил се в благотворителната
кампания на фондация “Децата на Русе”, реализатор:
Фондация “Децата на Русе”, гр. Русе
15.04.11 ‐ “Най ‐ романтичната птица на Рила”,
реализатор: Сдружение “Добърско”, с. Добърско
15.04.11 ‐ “Здраве в училище”, реализатор БМЧК ‐
Велико Търново
29.04.11 ‐ Информационна кампания за набиране
на доброволци, реализатор: ЦОП Панагюрище
30.04.11 ‐ “Пътека на доброволеца”, реализатор:
“Порта.БГ”, гр. София
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Проект „Да научим! Въвеждане на образованието
за развитие в официалната учебна програма на
България”
За изминалия период по проекта бяха
организирани 6 хепанинга по Цел 7 от хилядолетието
за развитие “Осигуряване на устойчива околна
среда” за ученици от различни възрастови групи в
градовете София, Благоевград и Стара Загора
19.03.11 ‐ Залесителна акция с ученици от 3
средни училища от град Благоевгард в околностите
на град Кресна.
22.03.11 ‐ Представление ‐ открит урок по
природа “Спаси гората” за ученици от 1 до 4 клас от 2
ОУ “Петко Рачов Славейков”, град Стара Загора
26.03.11 ‐ Залесителна акция с ученици от 3
средни училища от град Стара Загора в околностите
на града.
29.03.11 ‐ Представление ‐ открит урок по
природа “Спаси гората” за ученици от 1 до 4 клас от
СОУ ‘Св. Климент Охридски”, град Благоевград
12.04.11 ‐ Представление ‐ открит урок по
природа “Спаси гората” за ученици от 1 до 4 клас от
20 ОУ “Тодор Минков”, град София
16.04.11 ‐ Акция в център за размножаване
на сухоземни костенурки в град Драгоман с ученици
от 30 СОУ “Братя Миладинови”, град София

Годишна оценка на програма “Младежта в
действие” 30 март
Представител на Си Ви Ес ‐ България беше
координаторът
на
младежки
проекти
на
Сдружението Снежина Козарева. Тя представи
кампанията за популяризиране на Европейска
доброволческа служба, финансирана от НЦЕМПИ.
Но срещата бяха представени и голям брой
интересни проекти на различни организации от
страната, получили финансиране през 2010 г.
Също така колегите от НЦЕМПИ представиха
изминалата година в цифри ‐ брой изпратени ЕДС
доброволци брой
посрещнати младежи в
неравностойно положение, брой финансирани
проекти и размер на грантовете.
стр.

Денят завърши с мини концерт на Калин
Вельов, който е посланик на Европейската комисия
за инициативата “Младежта в движение”.
Разделихме се с много усмивки и пожелание за
успешна и плодотворна година.

Програма “Младежта в действие”
Проекти от краен срок 1 февруари ‐ нашият
проект за посрещане на дългосрочна доброволка от
Унгария за 1 година беше одобрен. Очаква се да
пристигне в началото на м. май. Проектът е с
продължителност 1 година. Повече подробности
очаквайте в следващия брой.
Освен това четири от обмените, на които Си
Ви Ес ‐ България е партньор, също бяха одобрени ‐
Белгия, Испания, Словения и Франция.
Към 1 април беше подаден 1 проект семинар
за споделяне на добри практики при менторство на
младежи в неравностойно положение по време на
доброволчески проекти.
Наред с това Си Ви Ес ‐ България е подписа
споразумения за участие в ЕДС проекти на 4
доброволци в Хърватска, Италия и Швейцария.
А други две доброволки бяха одобрени за
дългосрочни проекти с алтернативно финансиране в
Северна Ирландия.

2. Работни групи
Социална работна група
На 27‐ми март социалната група направи
поредното си посещение в дома за отглеждане и
възпитание на деца, лишени от родителски грижи
(ДОВДЛРГ) в с. Разлив. Дейностите бяха обичайните ‐
игри на двора, игри с думи, рисуване и оцветяване,
четене. За пореден път доброволците се занимаваха
с отделни деца, като четяха части от различни
книжки. Децата проявиха голям интерес към темата
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за животните и затова имаме намерение в бъдеще
повече да застъпим тази тема в дейностите ни. Към
скромната ни група за пръв път се присъединиха
Агор и Катя ‐ благодарим и добре дошли в екипа! :)

не бяха чували нейния разказ, така и с любопитни
доброволци.
Пожелаваме успех на Мери, която тази година
отново ще пътува към Ботсвана, за да участва в друг
доброволчески
лагер!
И
догодина
отново
национална вечер, но с още повече инфо и снимки!

Комуникационна работна група
Комуникационната група се изяви с една
презентация в Англо‐американското училище в
Панчерево
(http://www.aas‐sofia.org/).
На
презентацията присъстваха около 15 ученици от
предпоследния курс на обучение. Представена им
беше информация за младежките обмени, като след
презентация бяха зададени много въпроси, както от
ученици, така и от учители. Презентацията приключи
с кратка игра, в която разделени на 3 групи
учениците трябваше да подредят заглавията на
текущите за 2011 обмени на Си Ви Ес‐ България.
Темата
на
всеки
обмен
беше
описана.

3. Сътрудничество и участие в
ключови събития
Събития в Унгарския Културен институт
• Вечер на Ботсвана – 5 април.
Първата национална вечер за тази година се
проведе на 5 април в Унгарския културен институт.
Вечерта беше посветена на далечната африканска
страна Ботсвана. Човекът, който ни поразходи по
маршрута София ‐ Амстердам ‐ Найроби ‐ Габорне и
обратно, беше дългогодишният доброволец на Си Ви
Ес ‐ България Мариета Радулова. През лятото на 2010
Мери участва в доброволчески лагер в Ботсвана в
резервата за бели носорози Кама Райно. Тя попълни
белите петна в нашите познания за географията,
културата, политиката и обществения живот в
африканската страна, бивш британски протекторат.
Освен това ни разказа подробно и за работата и
ежедневието по време на лагера ‐ почистването на
буша
(храсталаци
и
акациеви
дръвчета),
особеностите на къмпингуването в резерват за бели
носорози и други интересни неща. Ако ви е
интересно да разберете повече, можете да
прочетете разказа й в блога на Си Ви Ес ‐ България
(http://blog.cvs‐bg.org/?p=330). С него Мери спечели
конкурс за пътепис на 2011 на сайта poblizo.com.
Залата на Унгарския културен институт беше
пълна, както с приятели на Мариета, които все още
стр.

•

Информационен доброволчески полуден –
12 април
На 12 април Си Ви Ес ‐ България с любезното
домакинство и подкрепа на Унгарския културен
институт организира Информационен доброволчески
полуден. В какво се състоеше събитието? От 12:00 ч.
до 17:00 ч. представители на Си Ви Ес ‐България бяха
на разположение на всеки, който се интересува от
възможностите за полагане на доброволен труд в
България и чужбина. За да се информират при
Снежи, Зори и Мира, идваха предимно млади хора с
интерес
към
краткосрочно
и
дългосрочно
доброволчество. Представени бяха възможностите
за участие в летните доброволчески лагери (2‐3
седмици), както и за по‐продължителни проекти в
Европа и света. Обяснимо голям бе и интересът към
предложенията в Унгария.
Ако желаете да се информирате и вие за
ралзичните доброволчески проекти, заповядайте в
офиса на Си Ви Ес ‐ България в примените часове,
които са обявени на сайта ни.

•

Вечер на Шри Ланка ‐ 21 април
Малко преди един от големите християнски
празници ‐ Великден ‐ двамата доброволци на Си Ви
Ес ‐ България ‐ Дари и Славчо ‐ пренесоха приятелите
на Сдружението в далечна и малко позната Шри
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Ланка. Домакин на събитието беше Унгарския
културен институт.
Дари и Славчо споделиха с нас не само
приключенията си в Шри Ланка, но и приключенията
си по пътя до Шри Ланка (повече можете да
прочетете
на
нашия
блог:
http://blog.cvs‐
bg.org/?p=298).
А накрая имахме удоволствието да опитаме
чай от Шри Ланка ‐ малко побългарен с българско
прясно мляко.
Благодарности на Дари и Славчо за хубавата
вечер и отделеното време!

Пролетна среща на работната група на
YUWG ‐ 5‐11 април
Тази пролет срещата беше в съвсем малък
работен кръг. Присъстваха партньорите от Франция,
Ирландия, Гърция, Франция и, разбира се, България,
представена от Снежина Козарева. И въпреки малкия
състав, срещата беше доста плодотворна. Може би
заслуга има и прекрасното място, на което бяхме ‐
едно малко селце в Северна Ирландия, на брега на
Ирландско море.
Наред с вечната тема за финансите,
обсъдихме начини за подобряване качеството на
младежките обмени ‐ не само логистично, но и
съдържателно. Обновихме споразуменията за
лидери и участници, както беше и разработен
документ с длъжностната характеристика на
координатора на младежкия обмен.
Също така беше обсъден и семинара за
менторство, на който, надяваме се, че Си Ви Ес ‐
България ще бъде домакин през есента на 2011 г.,
както и каква точно е нуждата от работни срещи.

Работна среща по инициативата за изготвяне
на проект за закон за доброволчеството ‐
01.03.2011 г., София
Срещата бе инициирана от Българския
център за нестопанско право и наш представител там
бе Диляна Гюрова‐Кюпелийски. Основната цел на
тази среща бе да събере заинтересованите НПО,
които се интересуват от участие в една
представителна платформа на ниво министерства,
свикана по инициатива на Министерство на
културата във връзка с Европейската година на
доброволчеството. В официалната работна група ще
има представители от 9 министерства и други
ведомства, БЧК и НАРД и общо 7 други организации,
които бяха номинирани и одобрени следните
организации: БЦНП, НМД, ФПББ, фондация „Лале”,
сдружение „Моят глас”, Национална скаутска
организация на България, „Каритас България”. “Си Ви
Ес‐ България” остава в т.нар. “широк кръг”
организации, които ще участват в паралелни срещи
след официалните заседания на работната група и
ще има възможност да коментира и дава
предложения по проектозакона.
За съжаление до края на месец април тази среща бе
единствената активност във връзка с тази
инициатива.

стр.

4. Обучения
Обучение Get Visible в Словения
Обучението се проведе между 6 и 13 март в
прекрасния и спокоен град Ново место на брега на р.
Крка в Словения. Обучението беше насочено към
връзки с обществеността и популяризиране на
неправителствено организации и беше инициирано
от работната група на Балканите САВА. А както може
би се досещате ‐ мнозинството участници бяха имено
от Балканите. Си Ви Ес ‐ България беше представена
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от Снежина Козарева, координатор младежки
проекти, както и доброволките от комуникационната
група ‐ Зорница Тошева и Невена Маркова.
По време на обучението беше наблегнато не
толкова на теорията, колкото на практиката. На
участниците бяха поставяни най‐различни задачи ‐ от
изготвяне на съобщение до медиите, подготовка и
провеждане на пресконференция, даване на
интервю, до композиране на песни в различни
стилове за приоритетите на програма “Младежта в
действие”.
Също така беше обърнато и внимание на
начините, по които да набираме доброволци, кога
кой метод е подходящ, какви са силните и слабите
страни. Участниците имаха възможността да
поговорят и представят слоганите на своите
организации и да помислят за нови.
След обучението момичетата си поставиха за
цел да предложат на Си Ви Ес ‐ България работеща
стратегия за връзки с обществеността.
Повече информация за обучението, за пътя
до Словения и обратно, можете да видите на нашия
блог: http://blog.cvs‐bg.org/?p=283.

доброволческа програма и проект, ключови етапи
при изработването на един проект.

5. Събития в Си Ви Ес
Откриване на лагерния сезон, 22 март 2011 г.

Обучение “Социално включване на
младите хора в местните общности чрез
доброволчество”, 10 ‐ 17 април, Битоля,
Македония, в рамките на мрежата SEEYN
Представители на Си Ви Ес ‐ България в това
обучение бяха Мина Додунекова и Анжела Гоцис.
Имаше участници от Хърватска, Босна и Херцеговина,
Сърбия, Албания, Словения, Гърция, Турция, Украйна
и Русия.
Обучението имаше за цел да въведе
участниците в проблематиката за доброволчеството,
да ги запознае с основната терминология, да покаже
спецификата на локалните доброволчески мрежи и
инициативи.
Основните модули бяха мотивация и
очаквания на доброволците, разлики между

стр.

По добра стара традиция в началото на
лагерния сезон Си Ви Ес ‐ България разтвори врати,
за да представи новостите при лагерите за 2011г. А
всъщност те не са никак малко ‐ нова такса, но и
възможност за всеки пети приет на лагер
доброволец да ползва отстъпка от таксата. Наред с
това някой от гостите се запознаха лично с Вера
Николова, която за втора поредна година отговаря за
изпращането и посрещането на доброволци на
лагери в чужбина и България.
По
време
на
отворените
врати
доброволците научиха повече за застраховката,
както и получиха някои практически съвети за
културните различия.
И тази година екипът на Си Ви Ес ‐ България има
намерение всяка седмица да подбира за своите
доброволци и приятели интересни лагери на близко
и далече.

Общо събрание на Си Ви Ес ‐ България,
27.03.2011 г., София
Традиционно в края на месец март се
проведе редовно заседание на Общото събрание
(ОС) на Си Ви Ес ‐ България. Денят започна прекрасно
с новината, че нашият учредител, доброволец и член
на УС Юлия Йорданова е родила дъщеричка същата
сутрин и нямаше как успоредно с работата да не
похапнем торта за здравето на малката Калина.

5
www. cvs‐bg.org; e‐mail: cvs‐bg@bluelink.net; тел. 02 989 98 46

Си Ви Ес вести
март – април 2011 г.
По време на ОС бяха обсъдени и приети отчетите за
дейността през 2010 г. на Си Ви Ес ‐ България и на
фондация “Училище за природата”, финансовите им
отчети и плановете им за дейността през 2011 г.
Доброволката Ласка Делирадева бе приета за
пълноправен член в Си Ви Ес ‐ България, а
досегашните членове на УС Ваня Кърмаджиева и
Татяна Христова бяха освободени поради изтичане
на мандата. Своето участие в УС продължават за още
една година Теодора Станкова и Юлия Йорданова, а
нов мандат започнаха Диляна Гюрова‐Кюпелийски,
Катерина Стоянова и Мирослава Попова.
Заседанието на ОС завърши с обсъждане на
развитието на сдружението спрямо приетия през
2007 г. стратегически план, по време на което се
родиха нови идеи за потенциални партньорства,
възможности за развитие и полезни инициативи,
които се надяваме да успеем да осъществим през
2011, Европейската година на доброволчеството.

по‐добре комуникация и координация между УС и
офиса на Си Ви Ес ‐ България.

Нови асоциирани членове
През март и април Си Ви Ес ‐ България се
увеличи с 3 ‐ ма нови асоциирани членове: Борислав
Бойчев Крумов, Елисавета Владимирова Янчева и
Радина Георгиева Стоименова. Добре дошли!

Международни доброволчески лагери в БГ
За периода март ‐ април бе направена
подготовката за 2 доброволчески лагера в България:
18 ‐ 31.07.2011 г. ‐ с. Гарван, съвместно с НЧ
“Димитър Иванов Полянов ‐ 1970”
15 ‐ 28.08.2011 г. ‐ с. Добърско, съвместно
със Сдружение “Добърско”

6. Какво предстои
Проект „Да научим!”

Дейност на Управителни съвет (УС)
През месец март УС се посвети почти изцяло
на подготовката на Общото събрание (ОС) на Си Ви
Ес ‐ България, което се проведе на 27.03.2011 г. На
11‐ти април беше проведена първа среща на УС в
новия му състав, след избора на Диляна, Катерина и
Мирослава. На тази среща бе решено
Теодора Станкова да продължи да бъде
председател на УС и представляващ сдружението.
Освен това бяха разпредели т.нар. сфери на
мониторинг между отделните членове на УС. През
месец април УС се посвети на подготовката на
необходимите документи за пререгистрацията на Си
Ви Ес ‐ България след ОС. На 30.04 беше проведена
още една среща на УС, на която бяха обсъдени
бъдещи партньорства и проекти, както и текущи
финансови и други въпроси, касаещи сдружението.
Освен това, в началото на март и април бяха
проведени срещи с координаторите, работещи в
офиса, на които бяха обсъдени текущи оперативни
въпроси. Имаме намерение такива срещи да се
осъществяват в началото на всеки месец, за да има
стр.

Хепанинг в център за размножаване на
сухоземни костенурки в град Драгоман с ученици от
СОУ “Христо Ботев”, град Ихтиман
Пленер по рисуване на тема “8‐те цели на
хилядолетието” с ученици от град Благоевград
Доброволчески акция в СОУ “Христо Ботев”,
град Ихтиман, СОУИЧЕ “Св. Климент Охридски”, гр.
Благоевград, 7СОУ “Кузман Шапкарев”, гр.
Благоевград, НХГ “Св. Св. Кирил и Методий”, гр.
Благоевград, 30 СОУ “Братя Миладинови”, гр. София,
ГПЧЕ „Ромен Ролан”, гр. Стара Загора

Събития в УКИ
31 май – информационен полуден и кино вечер в
Унгарски културен институт

Събития в Си Ви Ес
18 май ‐ Welcome Party за ЕДС доброволката от
Унгария Юдит, която ще работи със Си Ви Ес ‐
България през следващата една година

Комуникационна група
14 май – Фамилатлон
16 май презентация на Си Ви Ес ‐ България в УНСС

31 май ‐ участие на Си Ви Ес ‐ България във
форум “Кариери и студенти” в Нов български
университет
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