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Писмото не се вижда?
Отворете го в своя браузър.

pdfcrowd.com

Рицарите на добра воля за 2013 година
от мрежата на НАРД
22 Рицари на добрата воля за 2013 година получиха
тържествено титлите си във всички краища на
страната. Те са доброволци в различни центрове –
част от мрежата на НАРД. Церемонията е
традиционна и се случва за 12-а поредна година, а
за първи път с титлата Рицар се удостояват
младежи от центровете ни извън Пловдив. Очакваме
много нови лица и през следващите години...Още...

Бъдете ни приятел
Последвайте ни
Пратете на приятел

ИНТЕРВЮ НА
МЕСЕЦА

на

Среща на НПО-та от

образованието връчи
награда за цялостен

Южен
централен
район се проведе в

принос на „Екомисия
21 век”
Министърът
на
образованието
и
науката
проф.
д-р
Анелия
Клисарова
връчи
престижна

Пловдив
Над
30
граждански
организации от Южен
централен район се
събраха в Пловдив.
Темата на срещата бе
обсъждане
на
„Стратегия за подкрепа

Министърът
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80-годишният
доброволец
Григорий Дойкин:
Доброволчеството
дава
удовлетворение, не
печалба
Стартираме поредица
от
интервюта
с
доброволци
и
работещи за каузата
НАРД хора от цялата
pdfcrowd.com

награда на ловешкото
сдружение „Екомисия
21 век” – част от
мрежата на НАРД. Това
стана на официална
церемония в столичния
хотел
„Шератон”
в
навечерието на Нова
година.
Просветният
министър
и
изпълнителният
директор на Център за
развитие на човешките
ресурси Иван Модев
връчиха на сдружение
„Екомисия
21
век”
Сертификат
за
качествено изпълнение
на проекти и...Още...

Млади

лидери

ще

мотивират
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„Стратегия за подкрепа
на
развитието
на
гражданските
организации
за
периода 2012-2015 –
възможности
и
предизвикателства“.
Събитието
се
организира
от
Българският център за
нестопанско право и
Фондация „ПАЦЕП“, в
партньорство
с
Национален алианс за
работа с доброволци и
се проведе в НБ „Иван
Вазов“.
Участниците
споделиха своя опит
в...Още...

Инициатива „ВИЖ МИ
ЕТИКЕТА”

срещу

НАРД хора от цялата
страна. Решихме, че
това е един интересен
начин да ви покажем
лицата
на
организацията, както и
различните пътища, по
които
те
са
се
срещнали
с
доброволчеството. И не
на последно място, кое
ги
вдъхновява
и
мотивира
да
продължават…
Първият ни гост е
подбран неслучайно –
той е най-възрастният
доброволец в мрежата
на
НАРД.
Григорий
Дойкин е родом от
Габрово, но повече от
половината си живот е
прекарал в Пловдив.
В. – Какво според вас
представлява
доброволчеството?
Г.Д. – Преди години
това означаваше да
pdfcrowd.com

връстниците

си

да

обидите

и

гласуват

дискриминацията

в

20 млади хора от петте

клас

общини
на
област
Търговище ще имат

Инициатива „Виж ми
етикета“
направиха
ученици
от
кърджалийската ГПЧЕ
„Христо Ботев“. Тя бе
насочена към осмите
класове на гимназията,
защото те идват от
други
училища
и
населени места и още
не се познават добре.
Идеята на младежите
дойде след обучение
по проекта на НАРД
„Дар за моето училище
– млади лидери с идея
за
промяна“,
финансиран
от
НЦЕМПИ
по
Национална програма
за младежта. Още...

възможност

да

се

включат в проекта „АЗ
РЕШИХ
–
ЩЕ
ГЛАСУВАМ!”,
реализиран от „Клуб на
НСО” в града. Проектът
стартира в началото на
тази

година

и

повишаване

цели
на

гражданската активност
и
мотивацията
на
младите

хора

от

областта за участие в
изборните процеси, в
частност на изборите
за
Европейски
парламент
през
2014г. Още...

това означаваше да
отидеш на война, сега
е разпространено по
цял свят. Според мен
означава спазването на
заветите
на
Исус
Христос – да направиш
нещо за другите.
В. – Трябва ли човек да
има вътрешна вяра, за
да бъде доброволец?
Г.Д. – Който се залови с
това, трябва да има
вяра в доброто.
В. – Вие как се
захванахте
с
доброволчески
дейности?
Г.Д. – Преди повече от
10
години
председателят
на
НАРД Ренета Венева
ме убеди, че дори на
моята възраст мога да
бъда полезен...Още...

Пловдивски ученици пишат есета за деня на думата
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„Благодаря”
25 есета на пловдивски ученици ще се състезават в конкурс, посветен на 11
януари – Световния ден на думата „Благодаря”. Младежите са от 5
професионални гимназии в града – по електротехника, по механотехника, по
дървообработване, по хранителни технологии и по туризъм. Инициативата се
провежда за първи път в града и е идея на Клуб „Млади лидери” към Национален
алианс за работа с доброволци. Есетата се набираха до 10-и януари, а условието
за участие бе учениците да бъдат възпитаници на професионални гимназии от
Пловдив. В рамките на един месец жури, съставено от пловдивски поети, членове
на Клуб „Млади лидери” и журналисти ще прегледа творбите и ще прецени кои са
трите най-добри есета. Още...

Хасковски
помагат
адаптацията

лидери
за
на

„зайците“ в училище
Състезание „Търсене
на
съкровище“
организираха младите
лидери
от
ГПЧЕ
„Проф.д-р
Асен
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Акция срещу ХИВ и
СПИН
на

Верижна реакция за
опазване
на

доброволците от клуб
„Ела изгрей“
Поредна
акция
на
доброволците от Клуб
„Ела изгрей“ към НАРД
се проведе в Пловдив
за
информиране
и

училищната
база
правят в ПГЕЕ
Верижна реакция за
опазване
на
материалната база в
училище
направиха
ученици
от
pdfcrowd.com

Златаров“ в Хасково.
Инициативата е по
проекта на НАРД „Дар
за моето училище –
млади лидери с идея за
промяна“, а целта е
подпомагане на побързата адаптация на
осмокласниците
в
училищната среда, тъй
като гимназията е ново
училище за тях, както и
по-доброто опознаване
и общуването между
всички
ученици.
В
“Търсене
на
съкровище”
участват...Още...

предпазване
на
младите
хора
от
полово
предавани
инфекции. Теренът ни
бе
предоставен
от
нашите приятели от
култовото
за
младежите
в града
заведение
„Сентрал
Пърк“.
Обучените
доброволци раздадоха
здравноинформационни
материали,
презервативи
и
отговаряха
на
въпросите на младите
хора за ХИВ и СПИН.
Още...

Професионалната
гимназия
по
електроника
и
електротехника.
Инициативата „Ти си
част
от
веригата”
показа
нагледно
връзката
между
младите хора, които
подобряват
своята
среда чрез работа в
екип.
Заслужили
званието
„техничари”
от 8 до 11 клас
направиха букви от
платки,
които
ще
светят с помощта на
диоди. Още...
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