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Ученици от лидерската академия на
НАРД спечелиха посещения в Брюксел
и Народното събрание

Млади лидери от седем училища в Южна България
бяха отличени на проведения на 28 февруари
Заключителен форум по проект на Национален
алианс за работа с доброволци „Дар за моето
училище – млади лидери с идея за промяна”,
финансиран от НЦЕМПИ по Национална програма за
младежта. Ученици от Професионална гимназия по
хранителни технологии и техника ще се запознаят на
място с работата на Европейския парламент в
Брюксел през март и ще се срещнат лично с
еврокомисар Кристалина Георгиева. Младежи от
СОУ „Св.Св. Кирил и Методий” в Асеновград пък ще
посетят Народното събрание, за да видят кой и как
„кове” законите в България. Още...

 

Бъдете ни приятел

Последвайте ни

Пратете на приятел

Блиц интервю на
месеца:

Рицарите на добра
воля Ани и Кристина

Както ви обещахме,
започваме серията от
блиц интервюта с
носителите на приза
Рицар на добрата воля за
2013-а година от
центровете на НАРД в
цялата страна.
Запознайте се с Анна
Делирадева, доброволец в
НАРД – Пловдив,
и Кристина Халумис -
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Доброволците от
ИМКА - Габрово с
инициатива срещу
тормоза в училище
На 26 февруари –
Световния ден за
борба с тормоза в
училище – екипът и
доброволците на ИМКА
Габрово се
присъединяваме към
тази глобална
инициатива.
Училището е място за
овладяване на нови
знания, място за
осмисляне на
наученото, за обмен на
идеи и мнения, място
за изява и позитивно
съревнование… Всеки,
стига да пожелае, може
да стане посредник на
добрата воля за
елиминиране на
негативните нагласи
между учени...Още...

Книжка събра най-
добрите есета за
деня на думата
„Благодаря”
Малка книжка за
истинското и
фалшивото „Благодаря”
събра ведно 10 есета
на пловдивски ученици
от три гимназии в
града. Инициативата се
прави за първи път в
Пловдив и е на Клуб
„Млади лидери” към
Национален алианс за
работа с доброволци
по повод 11-и януари –
Световния ден на
думата „Благодаря”. В
конкурса участваха
общо 25 младежи от 5
професионални
гимназии от Пловдив.
Жури в състав Цвети
Драганова, учител в ЕГ
– Пловдив, Деляна
Лукова...Още...

доброволец в Градска
библиотека „Паисий
Хилендарски“ в
Асеновград. 

Опиши се с в три думи?

Ани: Забавна, артистична,
креативна.

Кристина: За отговора на
този въпрос се допитах до
мои близки, които ме
описаха като всеотдайна,
забавна и голям оптимист.

Доброволецът е…?

Ани: … човек, който дава от
свободното си време за
доброволен труд

Кристина: …човек, който
полага безвъзмезден и
безкористен труд в името на
кауза, в която вярва.

Какво ти дава
доброволчеството?

Ани: Наслада, нови знания,
нови запознанства и
понякога умора.
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Зимен приключенски
лагер на НАРД в
Родопите
Зимен приключенски
лагер организира
Национален алианс за
работа с доброволци.
Той се проведе в
началото на февруари
през четирите почивни
дни за учениците
между двата срока.
Сред многото
забавления имаше ски
училище, ледена
пързалка с найлони,
спускане с шейни и,
разбира се,
класическата игра със

Входящо обучение за
доброволци от
Търговище и Опака
На 21 и 22 февруари
2014 г. в хижа
„Соколите“ се проведе
въвеждащо обучение
на доброволци от
Центровете за работа с
доброволци в
Търговище и Опака.
Обучител беше
мрежовият кординатор
на НАРД Вера
Кирилова. Сред
основните теми бяха,
разбира се,
доброволчеството в
различните му форми,
както и уменията, които

Кристина: Доброволчеството
ме прави щастлива. То ми
носи удовлетворение, когато
успея да помогна и видя
успехите на децата, с които
работя.

Предизвикателствата за
доброволеца са…?

Ани: Да намери достатъчно
свободно време за да се
включи във всички
инициативи.

Кристина: Да провокира
хората да работят заедно в
името на обща цел; да
открие общото между
хората, за да се създаде
усещане за принадлежност;
да се започне от малкото и
да се стигне до
осъществяване на мащабен
проект.

Кои са спиращите дъха
моменти в работата
като доброволец?

Ани: Усмивките след добре
свършената работа.
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снежни топки, без която
нито едно зимно
забавление не се
получава! Всяка вечер
децата правеха
собствена забавна
програма с песни,
танци и ... Още...
 

както и уменията, които
трябва да притежават
доброволците, за да
работят успешно в
кампании и
инициативи. Самото
обучение бе
комбинирано...Още...

Кристина: Резултатът от
добре свършената работа и
реализирането на
замислената
идея; реакцията на децата и
благодарността в очите им.

Какво би искала да
промениш в България?

Още...

Стотици Купидони на НАРД пръскат любов в цялата страна
 
Любовен маратон за обвързани и необвързани организираха за Свети Валентин
младежите от Национален алианс за работа с доброволци в цялата страна. За
участниците в Пловдив имаше „Любовни късмети” и „Среща с непознат”, а в
играта „Тя и той” се измери нивото на съвместимост между двойките. За всички
участници бяха осигурени и безплатни презервативи. Феновете на Трифон
Зарезан също не останаха разочаровани – за тях имаше снимки с „Бъчвата на
дядо”. От ИМКА-Габрово направиха литературен конкурс на тема „Любовта е…”
за ученици от 7 до 12 клас, а габровци опитаха и „спийд дейтинг”,
организиран от ЕЦИОНК и БЧК. В Ловеч писаха любовни послания в Тефтера на
любовта, а доброволците от „Екомисия 21 век” в града раздаваха сърчица, усмивки
и правиха снимки в рамка с форма на сърце за всички желаещи. Доброволците
от Библиотеката в Карлово боядисаха сърцата на Алеята на влюбените и окичиха
Дървото на любовта в града с предварително изработени и подарени
валентинки. Поздрави за влюбени звучаха по радиоуредбата на ОУ „Васил Левски”
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валентинки. Поздрави за влюбени звучаха по радиоуредбата на ОУ „Васил Левски”
в Кърджали. В „Море от любов” се потопиха жителите на Хисаря. От Центъра за
обществена подкрепа в града играха ролята на Купидон и предаваха уникални
любовни послания в определено време и място от влюбените. Още...
 

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