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1. Работа по проекти 

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

За  изминалия  период  по  проекта  бяха 
организирани  1  хепанинг  по  Цел  7  от  Целите  на 
хилядолетието  за   развитие   “Осигуряване   на 
 устойчива   околна среда”   и 2 доброволчески акции 
с  ученици  горен  курс  от  София,  Стара  Загора  и 
Ихтиман. 
 

27.05.11  ‐  Хепанинг  в  център  за 
размножаване  на  сухоземни  костенурки  в  град 
Драгоман  с  ученици  от  СОУ  “Христо  Ботев”,  град 
Ихтиман 

 

 
 
 
 
 
30.05.11  ‐  Доброволческа  акция  в  ГПЧЕ 

“Ромен  Ролан”,  град  Стара  Загора,  засаждане  на 
растения в градинката пред училището 

 
 
 

 
 
 

22.06.11  ‐  Доброволческа  акция  в  30  СОУ 
“Братя  Миладинови”,  град  София,  открит  урок  ‐ 
викторина  по  рециклирането  на  отпадъците  и 
ползата от него. 
 
 
 

 
 

 
 
 
Младежки обмени 
 

И това лято младежките обмени, на които Си 
Ви  Ес  ‐  България  е  партньор,  не  са  никак  малко  ‐ 
Италия,  Белгия,  Франция,  Испания,  Словения  и 
Естония.  
Първите пет младежки обмена се правят с партньори 
в  рамките  на  работната  група  за  насърчаване 
участието  на  млади  хора  в  неравностойно 
положение YUWG на SCI. Обменът в Естония е извън 
тази работна група.  

Активното  набиране  на  младежи  започна 
през втората половина на м. май. Кандидатите бяха 
изключително интересни и мотивирани млади хора, 
които  силно  се  надяваме  да  преживеят  прекрасни 
младежки обмени и да успеят да бъдат максимално 
полезни  както  на  себе  си,  така  и  на  останалите.  
Младежките  обмени  са  финансирани  от  програма 
“Младежта в действие” на Европейската комисия. 

 
 
 

 20 юни ‐ 2 юли ‐ младежки обмен в Торино 
 

Младежкият  обмен  Sports4Inclusion  събра 
групи  от  България,  Италия,  Франция  и  Испания. 
Дейностите  се  случиха в италианския  град Торино в 
център  за  бежанци.  С  много  спортни  занимания  и 
игри  на  открито,  както  и  срещи  в  различни 
институции  преминаха  10‐те  дни.  
Но  повече  за  самия  обмен  можете  за  прочетете  в 
следващия брой на Си Ви Ес ‐ Вести. 
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ЕДС/ЛТВ 
 
  На  5  май  пристигна  новата  дългосрочна 
доброволка  на  Си  Ви  Ес  ‐  България,  Юдит  Ваш  от 
Унгария.  Тя  ще  работи  по  проект  “Открито 
пространство  за  доброволчество”,  финансиран  от 
програма  “Младежта  в  действие”  на  Европейската 
комисия.  Проектът  е  за  популяризиране  на 
доброволчеството,  като  целта  е  доброволческото 
послание  да  достигне  и  до  повече  млади  хора  в 
неравностойно  положение  и  да  потърси 
възможности  за  тях  да  се  включат  в  различни 
доброволчески проекти.  

В края на месец май стана ясно, че Си Ви Ес ‐ 
България  е  партньор  на  3  одобрени  ЕДС  проекта  в 
Хърватска  и  Швейцария,  на  които  изпраща  общо  4 
доброволци  ‐  на  1  юли  две  краткосрочни 
доброволки  отиват  в  резерват  за  мечти  в  Кутерево, 
Хърватска, друга доброволка заминава за 1 година за 
Швейцария  през  август,  за  да  помага 
доброволческата  дейност  на  SCI  Switzerland,  като 
консултира  доброволци  за  бъдещи  проекти, 
организира  доброволчески  клубове  и  събития, 
участва в лагери и др., а през септември заминава и 
другият доброволец, също за Хърватска, като той ще 
работи в детски център.  

В  края  на  месец  юли  очакваме  новини  за 
следващи  три ЕДС доброволци в Испания, Италия и 
Полша. Стискаме палци на проектите.  

В началото и края на м. юни заминаха други 
две  средносрочни  доброволки  с  алтернативно 
финансиране  за  Северна  Ирландия,  където  ще 
подпомагат  лятната  програма  за  работа  с  деца  на 
центъра Glebe House. 

 
 
 
 

 

2. Партньорски проекти 

 
Партньорство  по  проекта  на  Трансформатори 
“ТаблоID”  
 

Ние  от  Си  Ви  Ес  –  България  участвахме  в 
първата  акция  проект  “ТаблоID”  на  брега  на 
Панчаревското  езеро.  Проектът  е  иницииран  и 
организиран  от  сдружение  “Трансформатори”,  и  е 
спечелил  финансиране  по  програмата  “Място  за 
живот  2011″  на  фондация  “ЕкоОбщност”.  Самата 
програма се осъществява благодарение на фондация 
“Чарлз Стюарт Мот”. Партньори по проекта са Район 
“Панчарево” и “Си Ви Ес – България”.  

Проектът  цели  почистване  и  социализиране 
на  районът  около  бившето  табло  за 
високоговорители  в  близост  до  трибуните  за 

наблюдение  на  състезания  на  Национална  гребната 
база “Средец” в Панчарево. 
Какво  успяхме  да  свършим?  Събрахме  десетки 
чували  с  боклуци  в  един  от  най–замърсените 
участъци  от  брега  на  Панчаревското  езеро,  района 
около таблото на гребната база. 
Какво  предстои?  Идеята  е  след  като  се  съберат 
всички отпадъци, старото съоръжение да се изрисува 
цветно  и  мястото  да  се  облагороди,  като  по  този 
начин  привлича  повече  хора  за  отдих  и  спорт  в 
свободното  време.  Предвижда  се  работата  по 
проекта  да  се  извършена  всеки  ден  между  16  и  30 
юли.  Изискванията  е  да  сте  над  18  с  желание  и 
ентусиазъм  за физически  труд  и  работа  в  екип.  Ако 
се  интересувате,  пишете  на 
workshop@transformatori.ne 
 
 
 

 
 
 
 

3. Работни групи 

 
 
Социална работна група 

През  периода  социалната  група  успя  да 
организира  две  посещения  в  дома  за  отглеждане  и 
възпитание  на  деца,  лишени  от  родителски  грижи 
(ДОВДЛРГ)  в  с.  Разлив  ‐  на 1‐ви май  и  на 5‐ти юни. 
Освен  обичайните  занимания  като  рисуване, 
оцветяване, спортни игри и разходки, доброволците 
организираха  и  образователни  игри,  свързани  с 
географията  на  България  (подреждане  на  пъзел, 
четене на тематични текстове, намиране на места на 
картата,  свързване  на  снимки  на  известни  места  в 
България с техни описания и др.).  

Във  връзка  с  подготовката  на  посещенията 
бяха  проведени  няколко  срещи,  в  скайп  и  на живо. 
Освен  това  започна  подготовката  на  проект  за 
социален лагер с деца от ДОВДЛРГ “П. Р. Славейков” 

mailto:workshop@transformatori.ne
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в София, който се планира да се проведе началото на 
месец септември, ако бъде намерено финансиране. 

 

 

Комуникационна работна група 
31  май  ‐  Форум  “Кариери  и  студенти”  2011  в  Нов 

български университет.  

 

Форумът  беше  официално  открит  в  10:00  ч.,  като 
представителите на Си Ви Ес  ‐ България бяха Кати и 
Мира от  Комуникационната  група.  Предложихме на 
студентите  подробна  информация  за  самата 
организация  и  доброволчеството,  конкретни 
предложения за лагери и обяснение как да потърсят 
подходящия  за  тях  лагер,  брошури  за  ЕДС 
(Европейска  доброволческа  служба),  предложения 
за  младежки  обмени,  информация  за  работните 
групи  и  как  може  да  се  включат  в  тяхната  работа, 
малки  брошурки  с  нашия  сайт,  блога  или  фейсбук 
страничката  ни.  Идеята  зад  тази  пъстрота  от 
възможности  бе  всеки  да  открие  подходящата 
програма,  за  да  се  включи  в  дейността  на 
сдружението.  Доста  студенти  искаха  да  получават 
подробна  информация  за  текущи  събития  и 
пожелаха  да  се  включат  в  инфо  листата.  Скептично 
настроените  пък  си  тръгнаха  с  брошурка  в  ръка  и 
няколко  закачливи  идеи  за  размисъл.  
В края на деня, когато на „бойното поле” остана само 
Мира на нашия шанд  са  се  спрели и представители 
на  Студентски  съвет  на  НБУ  и  журналисти  от 
приложението  на  вестник  “Капитал”,  “Кариери” 
       

 
 
 

4. Конференции и работни срещи 

 
 

SEEYN конференция ‐ 20‐25 юни в Сараево 
 

 
 
Между  20  и  25  юни  в  Сараево,  Босня  и 

Херциговина  се  проведе  конференция  на  тема  “SEE 
youth  for  European  Year  of  Volunteering  2011”. 
Срещата  беше  организирана  от  международната 
младежка  мрежа  в  Югоизточна  Европа  (South  East 
European  Youth  Network),  на  която  Си  Ви  Ес  ‐ 
България е член. Сдружението беше представено от 
Мира,  член  на  Управителния  съвет.  Участниците  в 
конференцията  бяха  представители  на 
неправителствени  организации,  които  работят  за 
развитието  на  доброволчеството  в  своята  страна. 
Представените  страни  от  региона  бяха  Босна  и 
Херциговина,  Сърбия,  Черна  гора,  Албания, 
Хърватска, Словения, България и Гърция, а своя опит 
споделиха  експерти  от  Италия,  Франция,  САЩ, 
Унгария, Белгия и др.  

Конференцията  започна  с  обсъждането  на 
възможностите,  предоставени  от  Европейската 
година  на  доброволчеството  и  от  сътрудничество  в 
международни  мрежи  (като  SEEYN,  CEV  и  др.). 
Имаше  уъркшопи  за  проекти  по  Европейска 
доброволческа  служба,  организиране  на 
международни доброволчески лагери, развиване на 
местното  доброволчество  и  др.  Всички  теми  бяха 
разгледани  в  контекста  на  югоизточно  европейския 
регион.  Имахме  удоволствието  да  се  запознаем  и  с 
различни  вдъхновяващи  и  успешно  изпълнени 
проекти.  Конференцията  имаше  за  цел  и  да 
 подготви  препоръки  към  Европейския  съюз  за 
политиките  спрямо  доброволчеството  в  Европа. 
  Разгледаха  се  законови  рамки  в  отделните 
страни и  се обсъдиха  възможности  за разпознаване 
и  измерване  на  ефектите  от  доброволния  труд. 
Голямо  внимание  се  обърна  и  на  корпоративната 
социална  отговорност  на  компаниите  и 
корпоративното доброволчество. Последният ден от 
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конференцията  беше  посветен  на  развиване  на 
съвместни проекти и изграждане на контакти. 

Не  можем  да  не  спомен  и  прекрасното 
място, на което се проведе конференцията ‐ Сараево. 
Участниците  имахме  възможност  да  се  запознаем  с 
историята,  културата  и  спецификите  на  града,  а 
пътуването  с  автобус  и  кола  ни  позволи  да  се 
насладим  не  само  на  планинската  Босна,  но  и  на 
прекрасна Сърбия. 

 
 

Работни срещи 
На  14  юни  в  офиса  на  Икономедиа  и 

специализираното  в  областта  на  HR  издание 
karieri.bg  се  проведе  среща  между  Мира  и  Кати  от 
Управителния  съвет  на  Си  Ви  Ес  ‐  България  и 
представители  на  изданието.  Контактът  и  идеята  за 
сътрудничество с онлайн изданието беше установен 
по време на форума “Кариери и студенти” 2011 в Нов 
български  университет.  Обсъдихме  възможности  за 
сътрудничество  и  сред  обявите  в  изданието  вече 
присъстват  покани  за  доброволчески  проекти  в 
България  и  чужбина.  Радваме  се  на  проявения 
интерес и благодарим на karieri.bg  за  възможността 
за  сътрудничество  и  популяризирането  на 
доброволчеството  като  начин  за  личностно  и 
кариерно развитие. 
 
 
 

 
 

 Обучение за лидери 

 

 
 
Между 10  и 15  май  се  проведе  обучението 

за  лидери  на  работната  група  YUWG  в  Ирландия,  в 
което  участие  взе  София  Шамановска,  която  беше 
лидер на младежкия обмен в Торино в края на месец 

юни.  Там  тя  успя  да  се  запознае  детайлно  с 
дейностите и целите на работната група, да разбере 
повече  за  това  какво  е  младежки  обмен  и  какво  е 
YUWG  младежки  обмен,  какви  са  особеностите  при 
работата с млади хора в неравностойно положение. 
Наред  с  това  тя  успя  и  да  се  запознае  с  всички 
процедури на  групата.  След обучението  тя  се  върна 
още по‐мотивирана и сигурна в себе си. 
 
 
 
 

 
 

Събития в Унгарския Културен институт 

 

 9  май  ‐  Европа  през  погледа  на 

доброволеца 

 

Това  събитие  беше  първото  от  поредицата 
събития  тази  година  за  популяризиране  на 
доброволчеството,  организирано  съвместно  с 
Унгарския  културен  институт  и  Си  Ви  Ес  ‐  България. 
Събитието  е  в  рамките  на  ЕДС  проекта  “Открито 
пространство за доброволчество”.  

Доброволци  на  Си  Ви  Ес  ‐  България,  които  са 
участвали в различни проекти, показаха на публиката 
снимки,  разкази  и  филмчета  от  своите 
доброволчески  вълнения.  За  няколко  часа  фоайето 
на  Унгарския  институт  беше  “завладяно”  от 
доброволчески емоции и спомени, а в малката зала 
вървяха  филмчета  и  приятелите  и  посетителите  ни 
успяха  да  се  докоснат  много  по‐силно  до 
доброволчеството.  

 
 
 

 19 май ‐ парти за добре дошла на Юдит 

 

По  добра  стара  традиция  посрещнахме 
дългосрочната си доброволка с много шум, приятели 
и  веселие.  Макар  и  малък,  офисът  на  Си  Ви  Ес  ‐ 
България  успя  да  събере  някои  от  най‐активните 
доброволци  на  Сдружението.  С  различни  игри, 
импровизирано караоке и много смях 
   
 

5. Обучения 

6. Събития в Си Ви Ес 

http://karieri.bg/
http://karieri.bg/
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 31  май  ‐  доброволчески  полуден  + 

прожекция на филм 

 

Унгарският  културен  институт  за  пореден  път 
стана домакин на информационно събитие на Си Ви 
Ес ‐ България. То също е част от ЕДС проекта на Юдит 
Ваш  “Открито  пространство  за  доброволчество”. 
Отново  с  много  снимки  и  доброволчески  истории 
посрещнахме своите гости и приятели. Представихме 
най‐актуалните проекти ‐ както краткосрочни, така и 
дългосрочни.  Отговаряхме  на  много  въпроси  най‐
вече  за  за  Европейска  доброволческа  служба, 
младежки обмени и лагери.  

Уви,  прожекцията  на  филма  не  се  състоя,  тъй 
като  наш  конкурент  беше  отдавна  чаканото  топло 
майско  слънчице  и  парковете  и  градинките 
надделяха :) 

 
 

 
 

 

 

 

 20 юни ‐ инфо полуден 
 

Вече традиция за Унгарския културен институт и 
Си  Ви  Ес  ‐  България  да  организират  съвместно 
събития,  и  настоящият  информационен  полуден 
беше организиран в сградата на Института. Този път 
превърнахме концертната зала в истински лабиринт 
на  доброволеца,  където  нашите  посетители  успяха 
да  разгледат  различните  проекти,  които 
доброволците  ни  са  участвали.  За  още  по‐доброто 
настроение  допринасяше  чудесна  музика  от 
различни европейски държави. 
 

 
 

Международни вечери 

 

 9 юни, четвъртък ‐ вечер на Ирландия. 
 
Радваме  се  да  ви  разкажем  за  нашата  успешна 

вечер  на  Ирландия,  за  тримата  страхотни 
презентатори  и  за  приятната  публика.  Участниците 
не само чуха интересни истории за Ирландия, видяха 
прекрасни  снимки,  но  също  така  и  опитаха 
ирландска бира, кафе и храни. Освен това успяха да 
се запознаят по‐отблизо с някои от международните 
дейности  на  Си  Ви  Ес  –  България  и  да  чуят  за 
различни  обучения  в  рамките  на  международната 
мрежа  за  обмен  на  мир  Service  Civil  International. 
Мира  разказа  за  работна  среща  между 
представители на клоновете на Ес Си Ай, Снежи – за 
обучение  за  администратори  на  международни 
лагери,  а  София  –  за  обучение  за  лидери  на 
младежки обмени. 

Разказите ни отведоха на места, където може да 
се  види  най‐зелената  трева,  да  се  подиша  най‐
свежия въздух и да се наблюдават красив пейзаж от 
планини,  езера  и  цветя.  Чухме  истории  за живота  в 
Ирландия,  за  навиците  на  хората,  за  ирландските 
храни  и  напитки.  Презентаторите  споделиха  с  нас 
преживелиците  си  в  тази магична  страна,  където  са 
участвали  в  различни  обучения  и  международни 
срещи.  Прекрасните  снимки  ни  помогнаха  да  се 
почувстваме в Ирландия за малко, а при преразказа 
на  историите  в  очите  на  Снежи,  Софи  и  Мира  се 
виждаше  истински  ентусиазъм.  След  презентациите 
всички имаха възможността да говорят помежду си и 
да  задават  въпроси  не  само  за  Ирландия,  но  и  за 
програма  „Младежта  в  действие”,   Си  Ви  Ес  – 
България, работни лагери, младежки обмени и др. 

 

 

 

Събития в офиса 

 



Си Ви Ес вести 
май – юни 2011 г. 

 
На  16  юни  “открихме”  двора  в  нашия  офис,  като 
 направихме  парти  за  активните  доброволци, 
Управителния съвет и екипа на Си Ви Ес  ‐ България. 
Целта  ни  бе  да  се  опознаем  по  ‐  добре  и  да  се 
заредим с енергия за летния сезон. 
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7. Дейност на Управителния съвет 

 

 5 юни ‐ среща на УС 

На първата юнска среща екипът на Управителния 
съвет  трябваше  да  се  съсредоточи  върху  важни 
административни  и  финансови  въпроси,  касаещи 
текущата  оперативна  дейност  на  сдружението. 
Изготвени  бяха  насоки  за  работата  на  офиса,  като 
същевременно  бяха  обновени  и  приети 
длъжностните  характеристики  на  персонала.  На 
срещата  беше  обсъдено  и  сътрудничеството  между 
Си  Ви  Ес‐България  и  Нов  Български  университет, 
както  и  бъдещите  планове  за  сътрудничество  с 
Кариери  (онлайн  приложение  на  Економедия). 
Подготвено  беше  участието  на  Си  Ви  Ес‐България,  в 
частност Мира  от  УС,  на  конференцията  на  SEEYN  в 
Сараево, 21‐24 юни. 

 

 29‐30 юни ‐ среща на УС 

Летните  грипове  не  подминаха  и  Управителния 
съвет  и  затова  втората  юнска  среща  се  проведе 
онлайн  в  два  последователни  дни.  Бяха  обсъдени 
резултатите  от  извършените  оценки  на  персонала, 
идеи  за  нови  проекти,  както  и  идеята  за  социален 
лагер с деца от институция‐партньор. Обсъдено беше 
онлайн  промотирането  на  летни  лагери  за  2012  в 
рамките  на  SCI  International,  опция  която  скоро  ще 
бъде  представена  на  доброволците.  На  срещата 
беше  изготвена  официална  позиция  и  процедурни 
правила  на  сдружението  при  посрещане  на 
доброволци,  които  се  нуждаят  от  визи,  в  частност 
доброволците от Русия, които тази година ще имаме 
удоволствието да  посрещнем на  лагери  в  България. 
Също така се дискутираха текущи организационни и 
финансови  въпроси  по  отношение  на  лагерите  и 
обмените  за  2011,  както  и  по  посрещането  на 
доброволката от Корпуса на мира, която очакваме да 
дойде в края на юли. Мира успя да представи кратък 

доклад от участието си в конференцията на SEEYN  в 
Сараево. 

 

 

 

8. Какво предстои 

След  дългогодишно  успешно  сътрудничество  с 
SOS  “Детски  селища”  решихме  да  започнем  нова 
съвместна инициатива. От 11.07.2011 г. в офиса на Си 
Ви  Ес  ще  имаме  стажант.  Стажът  на  Асен  ще 
продължи 1 месец. Основни негови ангажименти ще 
бъдат  организиране  на  библиотеката,  прочистване 
на базите ‐ данни, асистиране в офис дейностите. 

 

Младежки обмени  в  Белгия, Франция,  Испания, 
Словения 

Летни  международни  доброволчески  лагери  в 
село Влахи, село Гарван и село Добърско. 

Обучения за заминаващи доброволци 

 

 

 

Контакти Си Ви Ес - България 

 

Тел. 02 989 98 46 

e‐mail: cvs‐bg@bluelink.net 

www.cvs‐bg.org 
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