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Президентът с реверанс към
доброволците – връчи наградите
„Доброволческа инициатива 2013″
Президентът на Република България Росен
Плевнелиев бе почетния гост на тазгодишното
издание на наградите „Доброволческа инициатива“,
които се организират съвместно от Национален
алианс за работа с доброволци и Фондация „Лале“.
Той връчи призове на 4 от общо 55 номинирани
организации и обеща своята подкрепа за развитие на
доброволческите практики в България. Церемонията
се състоя в Народен театър „Иван Вазов“ в София
сред стотици приятели, партньори и гости. И така,
ето ги и имената на победителите тази година: СОУ
„П.Хилендарски“- Хасково, Клуб НСО- Търговище,
фондация Анимус и Глобул с WWF. Още...
 

Над 4000 души
подобряват средата
за работа с деца със

Панаир на религиите
в Асеновград с
послание за

Бъдете ни приятел

Последвайте ни

Пратете на приятел

Знаем отговора на
въпроса: Ти /ли/ си
доброволец?!

В края на месец
ноември Национален
алианс  за работа с
доброволци проведе
традиционната си
национална Кампания
– Дарете час, тази
година тя протече под
мотото „Ти /ли/ си
доброволец?!”.

Екипите на Центровете
за работа с
доброволци, успяха  да
привлекат в
Кампанията 582
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СОП
Над 4000
преподаватели,
родители и
специалисти подобриха
уменията си за работа
с деца със специални
образователни
потребности в област
Разград. В двугодишния
проект, финансиран от
Европейския социален
фонд, взе участие като
експерт и
председателят на
НАРД Ренета Венева.
Още...

Награждават
рицарите на добра
воля в Бургас и

единение
Уникален Панаир на
религиите направиха
ученици от 11-клас от
асеновградското СОУ
„Св.св. Кирил и
Методий”. В него бяха
представени типични
християнски и
мюсюлмански обичаи,
музика, танци и ястия.
Инициативата бе
резултат от проведено
с учениците обучение
по проект на НАРД „Дар
за моето
училище"...Още...

Борба с тежките
раници започнаха
ученици от
Димитровград

Кампанията 582
доброволци, които в
продължение на една
седмица проведоха 4
125 анкети, с които
изследвахме нагласата
към полагането на
доброволен труд сред
жителите на над 70
населени места.

Успоредно с анкетите
бяха  проведените 15
фокус групи с общо 195
участника. Това
превърна Кампанията
в едно от най-
мащабните
изследвания за
нагласите към
доброволчеството,
правено в България.
Доброволците успяха
да достигнат до
граждани с
разнообразен
социален, етнически и
образователен статус –
сред анкетираните
имаше учители,
пенсионери, кметове,
програмисти,
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Камено
Във връзка с 5
декември –
Международен ден на
доброволеца
Сдружение „Усмивка”,
част от мрежата на
Националния алианс за
работа с доброволци,
ще награди младежите
от двата центъра за
работа с доброволци в
гр. Бургас и в гр.
Камено...Още...

 

Димитровград
Стратегия за решаване
на проблема с тежките
раници обсъдиха
младите лидери от ПМГ
„Ив.Вазов“ в
Димитровград.
Тя предвижда
създаването на
кампания, която да
промотира
безплатната размяна
на учебници между
випуските. Още...

 

програмисти,
футболисти, студенти,
полицаи, артисти,
одитори, депутати,
ученици, банкери,
безработни, хотелиери,
архитекти и много
други. 

НАРД ще публикува
обобщени резултати от
проучването  и техния
анализ в началото на
месец февруари
2014г.! 
Още...

4000 подаръци раздадоха НАРД и Раунд Тейбъл – Пловдив
За втора поредна година НАРД партнира на Раунд Тейбъл в предколедни
инициативи. С наша помощ отново бяха раздадени над 4000 красиви подаръци –
дар от австрийските деца. Получиха ги социално слаби семейства от различни
общини на територията на цяла България, специализирани институции и училища,
потребители на Центрове за обществена подкрепа. Самите подаръци дойдоха в
България от австрийския клон на Раунд Тейбъл, които се свързаха с пловдивския
им офис, а НАРД помогна за разпространението им. Още...
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http://navabg.com/bg/2013/12/30/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0-%D1%81-%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD/
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В Кюстендил малки и
пораснали деца
оцветяват 2014-а
година
Доброволци от
Сдружение „Партньори
– Кюстендил”
подготвиха и издадоха
календар за
оцветяване с название
„ДА ОЦВЕТИМ 2014
ГОДИНА“. В него на 12
отделни листа
месеците от идната
година са илюстрирани
от тематични рисунки,
пресъздаващи
различни сцени,
свързани с българските
традиции и култура.
Още...

Децата в Хайредин
месят сами коледни
питки в „Театър на
трохите“
В навечерието на
коледните и
новогодишни празници
в Етнографски
комплекс „Софроний
Врачански“
доброволците на
Сдружение „Нов път“ –
Хайредин и деца от
партньорските детски
градини „Българче “ и
„Слънце“ гр. Враца
поставиха началото на
нови съвместни
дейности с „Театър на
трохите“, пресъздаден
от тях самите и г-н
Евгени Митев...Още...

Входящо обучение
преминаха
доброволци от
центъра ни в Ямбол
Входящо обучение за
доброволци проведоха
от Центъра за
обществена подкрепа в
Ямбол, част от
мрежата на НАРД през
уикенда. Децата
работят по проект с
прекрасното
име „Докосни ме с
добро“ и преминаха
през задължителните
забавления, но и през
сериозни теми като
работа с деца от
различни социални
групи, основи на
доброволческата
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http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comPRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

дейност и работа в
екип. Още...

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