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Близо 5000 часа доброволен труд
на Световното по фехтовка за кадети и
младежи в Пловдив
Близо 200 доброволци бяха ангажирани в
провеждането на Световното първенство по
фехтовка за кадети и младежи в Пловдив /3-12 април
2014 г./. Основната част от тях бяха от Центъра за
работа с доброволци на Национален алианс за
работа с доброволци в града. Сред доброволците
има ученици от пловдивски училища, студенти,
работещи, както и чужденци - от Египет, Ирландия,
Унгария, Македония и Малайзия. Общият брой на
положените часове доброволен труд е 4 800. Още...

НАРД стартира проект
за позитивно
родителство и
превенция на
изоставянето в
ромската общност
Национален алианс за
работа с доброволци

Подвижна библиотека
на Асеновата крепост
направиха
доброволци

Доброволци от Център
за работа с доброволци
към ГБ „П.

Бъдете ни приятел

Последвайте ни

Пратете на приятел

БЛИЦ ИНТЕРВЮ НА
МЕСЕЦА

Рицарите на добра воля
Евгени и Венцислав

Блиц интервютата с
носителите на приза Рицар
на добрата воля за 2013-а
година от центровете за
работа с доброволци на
НАРД в цялата страна
продължават да набират
скорост. Предлагаме ви да
се запознаете с Евгени
Серафимов, доброволец в
„Партньори-Кюстендил”, и
Венцислав Иванов -
доброволец в Клуб НСО-
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работа с доброволци
стартира нов проект,
насочен към
позитивното
родителство и
превенция на
изоставянето на деца в
ромската общност.
Проектът „Уверени чрез
модела SAFE“ е с
продължителност 2
години и се финансира
от фондация ОАК в
партньорство с
фондация ЛАЛЕ по
програма „Вяра в
децата и
семейството“. Първото
обучение на ментори-
позитивен пример за
родителство
премина със семейства
от пловдивския квартал
„Столипиново“. Още...

към ГБ „П.
Хилендарски” –
Асеновград участваха в
организирането на
Подвижна библиотека
край Националния
паметник на културата
– Асенова крепост на 4-
и април. Поводът бе
Празниците на книгата
и четящите хора (2-23
април), а целта - да се
насърчи четенето и
любовта към
книгите. Доброволците
изработиха постери с
послания:  „Четенето е
забавно, полезно и
интересно! Затова,
остави всичко друго и
чети!”, „Шокирай
учителите, прочети
книга!”..Още...
 

Търговище.

Опиши се с в три думи?
Евгени: Художник и баща,
всички останали думи
влизат в смисъла на тези.
Венцислав: Креативен,
интересен, активен.

Доброволецът е…
Евгени:Свободен човек,
който може да изживее
мечтите си без да
калкулира дали това е
рентабилно.
Венцислав:Вдъхновител.
Вдъхновител за промяна
към по-добро.

Какво ти дава
доброволчеството?
Евгени: То преди всичко
осмисля моето схващане за
живота и света, то е
плод на една лична
философия.
Венцислав: Нови
приятелства, ценен опит в
различни сфери,
незабравими моменти и
мотивация за промяна.
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Видеоконкурсът
„Героите на моето
поколение“ с нов
срок за
кандидатстване

Инициативата на
Фондация „Стефан
Нойков”, подкрепена от
Национална мрежа за
децата и Национален
алианс за работа с
доброволци,
продължава и през
2014 г., като обявява
второто издание на
Националния
ученически конкурс за
видеоклип на тема
“Героите на моето
поколение“. Конкурсът
цели да създаде,
поддържа и развива

Екокампания в
Ардино по повод
Деня на Земята

Център за обществена
подкрепа – Ардино и
създаденият към него
Доброволчески център
реализираха Кампания
„Лист по лист- Ардино
2014“, която се
осъществява с
подкрепата на
Национален алианс за
работа с доброволци.
Целта е да се
популяризира
„зелената идея“ сред
учащите в община
Ардино, чрез
организиране на
мащабно събиране на
употребявана хартия,

Предизвикателствата за
доброволеца са...?
Евгени: Предизвикателствo
за доброволеца според
мен е единствено борбата
с егото, доброволчеството
не бива да се превръща
във валута, било то и само
емоционална.
Венцислав:
Предизвикателствата за
доброволеца са
многобройни и най-
разнообразни. Но може би
най-голямото е това да
пребори със скептицизма
на хората, които не вярват,
че нещо може да се
промени. Да не се предава,
ако нещо не се получава и
да опитва нови методи за
решенията му.

Кои са спиращите дъха
моменти в работата
като доброволец?
Евгени: Да...Още...
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творчески форум, който
да направи публичен
гласа на младите хора
в България. Още...

както и да се даде
възможност да станат
дарители по един
алтернативен...Още...

Проект на НАРД „Училището – зона за филантропия“
 

Национален алианс за работа с доброволци /НАРД/ започва дейности по нов
проект за мотивиране на младите хора да организират и участват в дарителски и
доброволчески кампании. Проектът „Училището – зона за филантропия“ е с
продължителност 2 години и е на стойност 55 350 лева. Той се реализира със
средства от Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм
на ЕИП 2009-2014, Първи конкурс за набиране на проектни предложения, EEA
Grants.

В проекта ще бъдат включени поетапно 20 училища от цялата страна. Те ще
бъдат подбрани с максимално разностранен профил – общообразователни,
професионални, езикови, от малки и големи населени места, с различен социален
и етнически профил на обучаващите се в тях. Още...

НАРД с презентация Ученици садят цветя НАРД „кове“ лидери
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за доброволчеството
в спорта
След успешното
провеждане на
Световното първенство
по фехтовка за кадети и
младежи в Пловдив /3-
12 април 2014/,
Национален алианс за
работа с доброволци
бе поканен да
представи своя
практически опит в
организирането на
доброволци за спортни
мероприятия.
Мрежовият
координатор на НАРД и
двигател на дейностите
по набиране, обучение
и организиране на
доброволците...Още...

за Деня на Земята в
Дрангово
По повод
Международния ден на
Земята  Центърът за
работа с доброволци
към Основно училище
„Васил Левски“ – с .
Дрангово представи
пред ученици и учители
от учебното заведение
мултимедийна
презентация. Темата
бе: „Бъдещето на
Земята – в нашите
ръце“. Планираното
почистване около
училището и засаждане
на цветя в двора ще
бъдат реализирани до
края  на
месеца...Още...

НАРД „кове“ лидери
в поредна Лятна
академия
За трета поредна
година Национален
алианс за работа с
доброволци организира
Лятна академия за
лидери. Тя
представлява 5-дневен
уъркшоп за млади хора
между 13-18 години,
насочен към
изграждане на
лидерски компетенции
и отключване на
лидерски потенциал.
По време на
Академията е
участниците ще имат
възможност да
използват
интерактивни методи
като...Още...

 Последвайте ни в Twitter | Станете ни приятел във Facebook | Препратете на
приятел
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