Накратко ЕДС е начин да пътуваш, откриваш, помагаш, общуваш с хора от много различни народности
и краища на Европа и света, ако си на възраст между
18 и 30 години. Европейската доброволческа служба
ти дава възможност да прекараш от две седмици до
максимум една година в страна, различна от твоята собствена, като правиш нещо полезно за местното общество.
В зависимост от това, с какво искаш да се занимаваш, ЕДС ти предоставя много различни алтернативи и възможности!

Може би ти си този, който би искал да се включи в
екологичен проект и да живееш в еко-село? А може
би би прекарал една година работейки с деца от детски градини? А защо пък не да си доброволец в дом
с хора с увреждания? Или пък да отделиш година да
бъдеш в арт – организация, оцветявайки живота си?
Ти ли си онзи, който би искал да организира събития
за младежи?
Доброволческата работа по ЕДС може да е с различен характер, но важното е да избереш онова, което
ти харесва! И все пак не забравяй, че откриваме
света, именно като правим съвсем различни и нови
за нас неща :)

Ако искаш да бъдеш доброволец по ЕДС,
трябва да запомниш някои основни неща:
Има три важни страни, участващи в проекта – ти, твоята изпращаща
организация (в страната, в която живееш) и твоята посрещаща такава (в
страната, в която ще си доброволец).
Oрганизацията, в която ще си доброволец, ти осигурява езиково обучение,
настаняване, храна (или пари за храна) и местен транспорт (при нужда).
Получаваш и малка финансова подкрепа по време на службата си (джобни пари).
Имаш застраховка по време на целия си проект.
Получаваш подкрепа и обучение по време на службата си, както от приемащата,
така и от изпращащата организации.
Н акрая на проекта си получаваш Youthpass сертификат, който да обобщи
новите знания и умения, които си придобил по време на проекта.
И
 освен всичко това, по програмата се покриват 90% от пътните ти
разходи.
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Си Ви Ес – България е клон на международната организация за мир и обмен на доброволци Service Civil
International (SCI), както и пълноправен член на младежката мрежа за сътрудничество в югоизточна Европа –
South Eastern Eurоpean Youth Network (SEEYN).
Целите на Сдружението са да популяризира идеята за
доброволческата работа чрез организирането на доброволчески инициативи; да мотивира младите хора към
активност и участие в доброволчески акции, да промотира и подкрепя международното разбирателство и
солидарност, социалната справедливост и опазването
на околната среда.
Основните дейности са организирането на краткосрочни и дългосрочни доброволчески проекти – младежки
обмени и обучения; приемане и изпращане на доброволци
в подкрепа на обществено значими проекти в България
и Европа, както и работа в партньорство с други НПО
с цел разпространяване и популяризиране на добровол-

чеството като форма на активно гражданско участие.
Сдружението успешно осъществява дейностите си
благодарение на 70-те си пълноправни и асоциирани членове, както и на множеството активни доброволци и
приятели.
Си Ви Ес – България има дългогодишен опит в работата
с млади хора, включително и такива в неравностойно
социално, географско или културно положение. Имаме
богат опит и в сътрудничеството с програми „Младеж”
и „Младежта в действие”, който включва организиране и
участие в обучения, семинари, младежки обмени, посрещане и изпращане на дългосрочни доброволци.
За повече информация:
Интернет сайт - http://cvs-bg.org/
Електронен адрес – office@cvs-bg.org
Информация за дългосрочно доброволчество –
longterm@cvs-bg.org

“Този проект се реализира с финансовата подкрепа на програма “Младежта в
действие” на Европейската комисия, администрирана в България от Национален
център „Европейски младежки програми и инициативи”. Съдържанието на настоящaтa брошура не отразява позицията на Европейската общност, програма “Младежта в действие” или НЦЕМПИ.”
Tази брошура е отпечатана на рециклирана хартия.
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ЕВРОПЕЙСКА ДОБРОВОЛЧЕСКА СЛУЖБА (ЕДС)
Е ДЕЙНОСТ ОТ ПРОГРАМА „МЛАДЕЖТА В ДЕЙСТВИЕ”.

Пиша това малко повече от месец след като се върнах в
България. Бих искала да напиша „след като моята приказка свърши”, но няма. Тъй като не вярвам, че изживяната
магия е мимолетна. Не. Тя е трайна, такава, която попива във всяка клетка. Магия, която променя завинаги.
Моят живот се промени. Промених се аз, начина ми на
мислене, желанията ми. Поглеждате ме учудено. Отговорът на вашия въпросителен поглед е лесен - Европейска
Доброволческа Служба.
Може би това е моментът, в който ще се засмеете,
може би ще опулите очи невярващо. А аз ще се опитам,
макар и с всички нахлуващи емоции в мене, да ви разкажа.

Какво беше ЕДС за мене?
Най-краткото описание, което бих могла да дам е година,
изпълнена с любов. Любов, заради хората, които срещнах,
любов заради всички неща, които правех, любов заради
всички нови неща, които изживях и места, на които бях.
Отворих сърцето си за напълно нов свят, хора, език, култура, работа и емоции. И ми е трудно да приема, че тази
година всъщност мина толкова бързо. Все едно вчера
съм влязла в най-шарения офис на организация на света,
с най-натрупаните рисунки и цветни снимки по стените.
Все едно току-що съм осъществила първото си събиране
с доброволците. Все едно току-що за първи път срещам
децата-слънца, все едно преди малко е било обучението за

лидери на лагери. Все едно сега е първият ден от лагера,
на който сама бях лидер, все едно току-що са ми казали, че
са одобрили обмена, който написахме, все едно сега идват
неговите участници… И все така все едно в градация…

Ако ме питате какво правех, то мога да ви
кажа само, че аз „Обичах”.
Обичах невероятните и различни хора от офиса, обичах
децата от социалния дом, в който работех, обичах доброволците на организацията, обичах да се срещам с тях
и да говоря на странния им език, обичах най-шантавата
украинка-колежка, обичах летните лагери, пътуванията...
света около себе си. „Обич” има различни форми и начини на изразяване. Моята обич беше красотата, която се
създаваше около мене и която и аз можех да създавам.
Моята обич беше да помагам и да се чувствам ценна и
полезна. Моята обич беше да уча непрестанно, да бъда
любопитна, да изследвам света около себе си. Да опознавам хората с тяхната толкова различна, макар и славянска култура.
И за да не звучи чак безоблачно, ще ви кажа, че имаше и
трудни моменти. Моменти, в които не знаеш как да изразиш себе си така, че да те разберат. Моменти, в които
се чудиш къде си, защо си там и какво правиш. А след
това се окопитваш, оглеждаш се и продължаваш напред.
И идва някой, подава ти ръка и тръгвате заедно. А това
е най-хубавото.

„А къде си била?”
Една година бях доброволец в една малка-голяма страна.
Страна, която ме омагьоса със спокойствието си, с ежедневието си, с хората, които макар и понякога сдържани,
когато се отворят, забравят, че произношението ти на
„Добър ден” не е идеално. Страна, в която бях приета такава, каквато съм и обикната заради това, което правя.
Словакия не е вашата най-популярна дестинация за почивка, но се превърна в моя втори (дали е втори?) дом.

Какво следва след края?
Това май е най-трудният въпрос. Макар и вече да намерих своя път, най-смахнатото нещо е да се върнеш там,
откъдето си дошъл. Познаваш всяка една уличка на родния си град, познаваш всяка една мимика на хората около
тебе, разбираш всяка една дума, изречена на твоя език до

най-абстрактния й смисъл. В първия момент си празен.
И след това разбираш, че трябва да продължиш напред,
защото онова, което си изживял в тази бурна една година
трябва да се запази. Че то е било със смисъл и единственият път е да го развиеш. Краят не е край, той е просто
началото на един напълно различен живот.

Мария

Приемащата организация на Мария
за тези 11 месеца беше INEX Словакия.
INEX Словакия е нестопанска, неправителствена организация, основана през 1993
година. Основната цел на организацията е да играе активна роля в международния младежки обмен, който промотира международно разбирателство, междукултурно обучение и толерантност.
Дейностите на INEX Словакия са фокусирани върху младежката мобилност, неформалното образование и международното доброволчество. Организират различни доброволчески мероприятия, като например международни доброволчески
лагери, тренинги, обучения, различни дейности на национално ниво, редовни срещи на неформални групи, семинари, дейности за деца в неравностойно положение
и др. INEX e както посрещаща, така и изпращаща организация в рамките на Европейската Доброволческа Служба. Тези „събития” дават възможност на млади
хора с различни националности и култури да живеят и работят заедно, което
води до личностното им и професионално израстване.
За повече информация - http://www.inex.sk/

