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1. Работа по проекти
Проект с Интеграционен център към
Държавна агенция за бежанците на Юдит ден
Бур и Натаниел Брукман
През октомври стартира нов проект на “Си
Ви Ес ‐ България”, разработен съвместно с “Каритас
София” и Интеграционния център (ИЦ) при
Държавната
агенция
за
бежанците
(ДАБ).
Координатори по проекта са Юдит ден Бур от
Холандия, ЕДС доброволка на “Си Ви Ес ‐ България”,
Натаниел Брукман, доброволец от Корпуса на мира
при “Каритас София”, и Катерина Стоянова, член на
Управителния съвет на “Си Ви Ес ‐ България”.
Проектът е с минимална продължителност 3
месеца (ноември, декември и януари), като се
очаква впоследствие да бъде продължен. Идеята ни
е доброволци да подпомагат една от дейностите на
центъра, а именно занималнята за деца на
чужденци, търсещи или получили закрила, където те
получават помощ при подготвянето на домашните за
училище. Тъй като с децата се занимава само един
преподавател, а те са много на брой, нашите
доброволци ще подпомагат преподавателя в
ежедневната работа. Освен това се предвижда
организирането на кръжоци и извънкласни
занимания, както и културни и национални вечери с
младежите и техните семейства.
Измежду над 70 желаещи да се включат в
проекта бяха селектирани 35 доброволци, които бяха
поканени на кратко събеседване.
Финално
одобрените 25 ще бъдат обучени за работа с
младежи бежанци и ще бъдат разделени на групи,
като всяка група ще посещава центъра веднъж
седмично (в сутрешните и следобедните часове).
Координаторите на проекта ще участват пряко в
работата на доброволците и ще съдействат в
комуникацията им с представители на ИЦ. Веднъж
седмично (всеки четвъртък) се предвиждат и
занимания от подобен характер в Центъра за
самотни майки на Каритас “Рождество Христово”.
Работата по проекта ще започне през
ноември. Желаем успех на нашия екип и очакваме
новости и интересни истории!

Проект „Да научим! Въвеждане на
образованието за развитие в официалната
учебна програма на България”
През изминалия период бяха проведени 6
доброволчески акции и 1 хепънинг:

стр.

13.10.2011 г. ‐ СОУ “Максим Горки”, Стара Загора.
Учениците проведоха акция по Цел 2 от Целите на
хилядолетието за развитие: Постигане на начално
образование за всички, като се срещнаха с деца от
защитени жилища в града, на които подариха книги
и чрез интерактивни игри показаха ползата от
четенето и образованието.

19.10.2011 г. ‐ ТГ “Княз Симеон Търновки”, Стара
Загора. Учениците проведоха акция по Цел 7 от
Целите на хилядолетието за развитие: Осигуряване
на устойчива околна среда, като се срещнаха с деца,
лишени от родителски грижи и чрез забавни
образователни игри представиха ползите от
рециклирането и опазването на природата,
причините за глобалното затопляне и последиците
от небрежните човешки действия.

21.10.2011 г. ‐ СОУ “Христо Ботев”, Ихтиман.
Учениците проведоха акция по Цел 1 от Целите на
хилядолетието на развитие: Преодоляване на
крайната бедност и глада. Учениците организираха
акция за събиране на дрехи и играчки, които ще
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дарят на деца, лишени от родителски грижи и акция
за събиране на хартия, средствата от която ще
използват за подпомагане на нуждаещите се децата
от дома.

28.10.2011 г. ‐ СОУИЧЕ “Св. Климент Охридски”,
Благоевград. Учениците направиха пленер на тема 8‐
те Цели на хилядолетието за развитие, след което с
картините подредиха изложба в училището.
27.10.2011 г. ‐ 22 СОУ “Георги Стойков Раковски”,
София. Учениците проведоха акция по Цел 7 от
Целите на хилядолетието за развитие: Осигуряване
на устойчива околна среда, като направиха парти ‐
концерт под надслов “Зелено поведение”, на което
бяха показани устойчиви човешки практики в
природата и ползите от здравословното хранене и
здравословния начин на живот.

28.10.2011 г. ‐ НХГ “Св. Св. Кирил и Методий”,
Благоевград. Учениците проведоха акция по Цел 7 от
Целите на хилядолетието за развитие: Осигуряване
на устойчива околна среда, като почистиха
поречието на река Бистришка в града в участъка от
централния мост до местността Бачино.

стр.

22.10.2011 г., Борисова градина ‐ Хепънинг на тема:
“Борбата с бедността е и мой ангажимент”.
Основната цел на събитието бе да привлече
вниманието на обществото към 8‐те цели на
хилядолетието за развитие и по конкретно към Цел
1: Преодоляване на крайната бедност и глада. “Си Ви
Ес ‐ България” бе сред съорганизаторите на
събитието, като представи дейностите си чрез
информационен щанд и събра 70 лева за
доброволчески дейности с деца от институции чрез
благотворителна разпродажба.
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Дейностите по проекта ѝ предвиждат работа в
Интеграционния център (ИЦ) при Държавната
агенция за бежанци (ДАБ) и организирането на
работилници по човешките права в училища. Юдит
вече учи български език и се справя отлично, както с
комуникацията, така и с текущите си задачи. В
свободното си време обича разходките сред
природата и вече усилено опознава България. Добре
дошла!

Дългосрочни доброволци
На 1 септември “Си Ви Ес ‐ България” подаде
проект за изпращане на две доброволки в Словакия
и Италия по Европейска доброволческа служба
(ЕДС).
Темата
е
популяризиране
на
доброволчеството. Проектът беше одобрен за
финансиране. Доброволките заминават съответно
през февруари и март следващата година.
В началото на септември Юри Апостолов се
отправи на своето едногодишно доброволческо
приключение в Хърватска, а малко по‐късно ‐ през
октомври ‐ към Полша замина и Николай Николаев.
Впечатленията на Юри можете да прочетете на
неговия блог, специално създаден за проекта му:
http://yurievsosijek.wordpress.com/.
Други две наши доброволки ‐ Катрин и Надя
‐ се завърнаха през септември след едно “мечешко”
лято ‐ също в Хърватска. На нашия блог можете да
прочетете и втората част от техните “мечешки
истории”, както момичетата сами нарекоха
доброволческата
си
служба:
http://blog.cvs‐
bg.org/?p=579.

А какво се случва с унгарската Юдит?
Тя продължава да работи по проекта си за
популяризиране на доброволчеството. Съвсем скоро
ще публикуваме първата версия на нейния наръчник
за ЕДС доброволци в България. В офиса тя
организира събития ‐ кино и културни вечери,
участва заедно с бивши доброволци в презентации
за популяризиране на ЕДС в гимназии. Освен това
помага на дейностите на Унгарския културен
институт.
Юдит вече учи български език съвсем сама и
дори си уговаря срещите на български език, пее в
хор ‐ на български език. Повече за нейните вълнения
можете да прочетете в нашия блог: http://blog.cvs‐
bg.org/?p=529.

Летни международни доброволчески лагери
През септември “Си Ви Ес ‐ България”
заедно със Сдружение за дива природа
“Балкани” организира доброволчески лагер на
Драгоманското блато в близост до София.
Дойдоха доброволци от Белгия, Германия и
България.
Основната
им
работа
бе
реновирането на дървения посетителски мост в
блатото и почистването на територията около
посетителския център.

Една Юдит не стига, трябват ни две!

2. Социална работна група

През септември женското присъствие в
офиса се засили с пристигането на нашата нова ЕДС
доброволка ‐ Юдит ден Бур. Тя е от Холандия и ще
бъде част от нашия екип през следващата година.
стр.

През септември социалната група се
концентрира върху фондонабиране за социалния арт
проект „Заедно е по‐добре – да споделим таланти и
забавление“ с участието на деца от ДОВДЛРГ „П. Р.
Славейков“.
Бяха организирани две благотворителни
разпродажби ‐ на 11.09 и на 18.09, на които бяха
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събрани общо около 800 лв. Заедно с други събрани
дарения, общата сума достигна около 1,300 лв.,
което обаче не бе достатъчно за провеждане на
проекта в предварително планираната форма. През
октомври бях проведени срещи с представители на
фондация „Дечица“, на които беше решено да
използваме събраните средства за един по‐дълъг
или няколко по‐кратки проекта през пролетта.
Междувременно доброволци от социалната
група започнаха да се включват в заниманията на
фондация “Дечица” с деца от дом “Славейков”,
които се провеждат всяка събота, с идеята да
опознаят повече децата преди пролетта. През зимата
планираме да продължим този модел на работа, в
който доброволците имат възможност да се виждат с
децата по‐често, като по този начин ефектът от
тяхната работа ще бъде по‐силен и дълготраен.

в коя точно от всички балкански страни ракията е
най‐добра, както и да направим сравнение с питиета
от другите държави, което естествено доведе до
демонстрация на традиционни (и не толкова) танци…
Разгледахме и опознахме града – както
забележителностите му, така и нощния живот.
Понаучихме няколко от най‐важните думи от езика
на всеки, създадохме нови приятелства и връзки за
евентуални общи проекти.

3. Обучения
Обучение
“Лидери
на
местните
доброволчески дейности”, 13 ‐ 21 октомври,
Битоля, Македония, в рамките на мрежата
SEEYN
Представители на “Си Ви Ес ‐ България” в
това обучение бяха Ива Коринова и Елисавета
Янчева.
Текстът по – долу е на Елисавета Янчева.
Да отидеш на лагер, обмен или обучение е
като да отидеш на друга планета. Друга страна, друг
език, други хора, съвсем другo ежедневие. И
изведнъж, за съвсем кратък период от 2‐3 дни,
именно това се превръща в нещо обичайно. Групата
непознати са станали приятели. А прибирането

вкъщи е истински културен шок. 
В Битоля се срещнахме с 5 трейнъри и 25
участници от 11 държави. Научихме се как да
работим и да бъдем толерантни в мултикултурен
екип, говорихме си за автодидактиката, за
мотивацията да бъдеш доброволец и какво е да си
лидер. Преминахме през целия цикъл на планиране
и реализация на доброволчески проект, разиграхме
конфликтна ситуация в доброволчески лагер, а
между другото построихме и мост с подръчни
материали – хартия, чаршафи, хора . Смяхме се,
рисувахме и най‐вече пяхме!
Извън официалната образователна част
също понаучихме това онова! Особено интересна
беше интернационалната вечер, на която имахме
възможност (след обстойна дегустация) да обсъдим
стр.

Обучение
за
координатори
на
дългосрочни проекти, 26 септември ‐ 1
октомври, Женева, Швейцария
Снежина Козарева, нашият координатор
младежки проекти, взе участие в това обучение като
фасилитатор. Темите бяха свързани с работата на
координаторите на дългосрочни проекти ‐
конфликти, как да се справяме с тях и как всъщност
те да ни бъдат полезни, процес на селекция на
доброволци,
начини
за
мотивиране
на
доброволците, етапи на доброволческия проект,
набиране на партньори за тези проекти и др.
Разбира се, имаше и поле за споделяне на добри
практики. Участниците в обучението, които бяха от
повече от 10 европейски държави, отбелязаха
нуждата от подобни обучения и в момента
генерират идеи за друго такова обучение.
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Обучение по бизнес планиране,
организирано от БЦНП, 06‐07.10.2011 г., Варна
През месец октомври Диляна Гюрова‐
Кюпелийски от УС на “Си Ви Ес ‐ България” участва в
обучение на тема бизнес планиране и осигуряване
на финансиране за стопанска дейност на НПО,
организирано от Български център за нестопанско
право (БЦНП) в рамките на проект “Стопанската
дейност: скритият потенциал за нестопанския сектор
в България”, подкрепен от фондация “Америка за
България”.
По време на обучението Диляна се запозна с
различни добри практики в стартирането на бизнеси
със социална насоченост, получи теоретична
подготовка и практически съвети по отношение на
изграждане на бизнес модели, анализ на пазарната
ситуация, маркетинг и др. теми и получи възможност
да упражни усвоеното с подготовка и представянето
на казуси. Обучението приключи с поемането на
ангажимента да се включим в по‐нататъшните етапи
на проекта на БЦНП с разработването на реален
бизнес план в периода до януари 2012 г. Очаквайте
още новини по темата!

4. Конференции и работни срещи
SEEYN
В края на септември и началото на октомври
в Дуръс, Албания се проведе Общото събрание на
Югоизточноевропейската младежка мрежа (South
East European Youth Network, SEEYN). Представител
на “Си Ви Ес ‐ България” на срещата беше Мирослава
Попова, член на Управителния съвет.
По време на Общото събрание беше
направен преглед на дейностите през 2010 г. и се
планираха тези за 2011 г. Обсъдени бяха
възможности за бъдещо финансиране на проектите
на мрежата, както и стратегическите партньорства с
организации в региона на Югоизточна Европа. Към
мрежата бяха приети 4 нови организации от Сърбия,
Босня и Херциговина и Македония ‐ BalkanIDEA, Нови
Сад, Сърбия; Resource Centre, Лесковац, Сърбия; Eko ‐
Leonardo, Прибой, Босня и Херциговина; Youth
Association CreACTive, Скопие, Македония. Освен
това Общото събрание одобри работата на
управителната група на SEEYN през 2010 г. и гласува
за членове на групата. През 2011 г. това ще бъдат ‐
Илия Йованович, Данило Томич, Ивона Кръствеска и
Ирена Топали. В края на събранието всички
представители на организации имаха възможност да
стр.

работят по изготвянето на политика за обучения и да
разгледат бъдещи партньорства помежду си.
Разбира се, освен да работим, успяхме да се
насладим
на
прекрасното
септемврийско‐
октомврийско време на брега на Адриатическо море.
Надяваме се доброто настроение и енергия да ни
вдъхновят за още повече успешни проекти.

Годишна среща на SAVA
SAVA (Solidarity trough Action and Voluntаry
Activities) е работна група на SCI International, като
нейната мисия е да работи за затвърждаване на
мирните
ценности,
междукултурния
диалог,
толерантност и опазване на околната среда чрез
промотиране на доброволчеството и да насърчава
развитието на индивиди и общества, свързани с
Балканите.
От 28 до 30 октомври в Прищина, Косово, се
проведе годишната среща на работната група. “Си Ви
Ес ‐ България” присъства на срещата в лицето на
Катерина Стоянова, която също така е и един от
координаторите на групата. На срещата бяха
обсъдени и оценени проектите и инициативите от
изминалата година и беше направен план за
действие за 2012 г. Измежду нещата, които си
поставихме като цел са:
‐ Фокусиране на проектите около тема на
годината. За 2012 г. темата е включване (inclusion).
‐ Подобряване на комуникацията между
членовете на работната група и нейните партньори.
‐ Организиране на САВА лагери на
Балканите, в които участниците да са предимно от
балканските държави.
‐ Промотиране на дейностите на работната
група в рамките на SCI International и извън
организацията.
‐ Организиране на младежки обмени и
краткосрочни ЕДС проекти.
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в България ‐ Юдит Ваш (“Си Ви Ес ‐ България”) и
Николет Кекеши (“Екомисия 21 век”, Ловеч). Унгария
беше представена както през погледа на
чужденците, така и през погледа на родените там ‐
хубава и гостоприемна.
Това събитие също бе част от проекта
“Открито пространство за доброволчество”.

5. Събития в Си Ви Ес

Кино вечер, 16 септември 2011
“10 въпроса към Далай Лама” беше филмът,
който избрахме, за да отбележим Международния
ден на мира ‐ 21 септември. Филмът впечатли не
само заради срещата с Далай Лама, но и с разказа за
историята и живота му, за събитията в Индия и Тибет
и за историята на будизма. Освен това филмът
провокира присъстващите да споделят различни
истории. Вярваме, че този филм, макар и малко, ни е
променил към по‐добро.
Събитието бе организирано като част от
проекта на Юдит Ваш “Открито пространство за
доброволчество”, финансиран по Европейска
доброволческа служба (ЕДС) на програма “Младежта
в действие”.

Ден на мира
На
1
октомври,
седмица
след
Международния ден на мира, “Си Ви Ес ‐ България”
организира събитие, посветено на този ден. Първо
говорихме за историята на събитието, стартирало
през 1981 г. На този ден много хора честват деня по
различен начин, но обединени под мотото: “Искаме
мир”.
Продължихме
с
малка
творческа
работилница, в която измайсторихме символите на
мира ‐ сини и бели гълъби. А за да научим и най‐
важните думи по темата за мира, изиграхме една
игра, която се оказа, че не е толкова лесна.
Подредихме и пъзел, за да покажем на участниците
колко е важно да работят заедно и как можем да си
помагаме взаимно. Също така си поговорихме за
общуването без агресия и за разрешаването на
конфликти по мирен начин. А в края на събитието се
съгласихме, че имаме нужда от повече от един ден
на мир.
Това събитие също бе част от проекта
“Открито пространство за доброволчество”.

Унгарска културна вечер, 20 октомври
2012
Малко музика, малко игри, много снимки и
разкази на доброволци, малко почерпка и много
смях ‐ така гостите на “Си Ви Ес ‐ България” и
Унгарския културен институт ще ви опишат тази
вечер. Домакини на събитието бяха не само
българските доброволци, които са участвали в
унгарски лагери през лятото на 2011 г., но и две
унгарски доброволки, които работят по ЕДС проекти
стр.

6. Дейност на Управителния съвет
През периода Управителният съвет (УС) на
“Си Ви Ес ‐ България” проведе три срещи, на които,
освен текущи въпроси, бяха обсъдени различни
възможности за финансиране на дейностите на
сдружението. През октомври бе подадено
предложение за пътуващ доброволчески лагер към
НЦПМИ по Национална програма за младежта. В
началото на ноември получихме отговор, че
проектът е одобрен!!!
Също така УС работи усилено с
американската ни доброволка Лера Атуотър във
връзка със създаването на нова Фейбук страница на
“Си Ви Ес ‐ България”, вътрешна база данни на
доброволците и нова Интернет страница. Новата ни
Фейсбук страница е вече готова и набира все повече
нови последователи. Вътрешната база данни на
членовете и доброволците е също готова и е в
период на тестване преди да бъде запълнена с
информация. По‐голямата работа по новата ни
Интернет страница също е приключила, като
предстои да бъдат довършени някои детайли и да
бъде запълнена с полезна информация. Надяваме се
да можем да Ви я представим през декември и да
започнем новата 2012 година с по‐шарен, интересен
и полезен уебсайт!
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Събития

7. Какво предстои

9.11 ‐ Киновечер посветена на Международния ден
за борба срещу расизма, ксенофобията и
антисемитизма

Семинар по менторство
Между 1 и 6 ноември “Си Ви Ес ‐ България” и нейни
партньори от Европа ще събират добри практики в
рамките на семинар за споделяне на добри практики
при менторството на млади доброволци в
неравностойтно положение. Очакваме младежки
работници, лидери и ментори да се включат в
семинара, финансиран от програма “Младежта в
действие” на Европейската комисия.
Предвидили сме много работилници и
малко теория ‐ искаме да съберем най‐добре
работещите модели, техники и методи, като в
процеса на “събирането” им да провокираме
участниците да достигнат до нови такива, които да
приложат в своята работа. Очакваме гост‐лектори от
България, които имат опит в работата с млади хора в
неравностойно положение, както и експерти в
решаването на конфликти. Повече за семинара
очаквайте в следващия брой.

На 24 и 25 ноември ще се проведе “Национална
конференция за доброволчеството” в София,
организирана от Каритас България. В конференцията
ще вземат участие представители на различни
организации от гражданския сектор, преподаватели
в средни и висши училища и доброволци. Темите,
които ще се обсъждат ще са закона за
доброволчеството, включването на доброволци в
работата на неправителствени организации и
училища.

Културни вечери ‐ Словения и Белгия

Си Ви Ес – Уни
5 декември – Унгарски Културен Инситут, 13.30 –
19.30
Да научим ‐ 2 доброволчески акции

Коледно 2 в 1 парти за откриване на новия ни офис

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

Между 24 и 26 ноември в София ще гостува и
Европейският тур, посветен на 2011 Европейската
година
на
доброволчеството.
Официалното
откриване ще се проведе на 24 ноември от 11 ч. в
Националния дворец на културата (НДК), Южна
тераса, южен вход, фоайе, етаж ‐1. На това място в
рамките на 3 дни ще може да се запознаете с
различни организации, които се занимават с
доброволчески дейности. “Си Ви Ес ‐ България” ще
има презентация на 25 ноември (петък) от 11 ч. до 12
ч.

стр.

7
www. cvs‐bg.org; e‐mail: cvs‐bg@bluelink.net; тел. 02 989 98 46

