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Успешни модели на социално
предприемачество показа НАРД на форум
в Пловдив

На 11 март 2014 година Фондация „Национален
Алианс за работа с доброволци” /НАРД/ проведе
тематичнадискусионна среща за представяне на
модели на социални предприятия за деца и
възрастни в неравностойно положение. На нея
присъстваха над 40 представители на
заинтересовани страни – ресорният зам.-кмет в
Община Пловдив Георги Титюков, директорът на
Дирекция „Социална политика” Веселина Ботева,
регионалният координатор на Агенцията за хора с
увреждания, представител на Дирекция „Социално
подпомагане“, представители на сдружения,
неправителствени организации и институции,
предоставящи социални услуги от града и региона.

Участниците в срещата изразиха категорично
нуждата от диалог и най-вече спешната
необходимост от промяна в нормативната уредба в
България. Бяха формулирани очаквания за активни
промени от страна на държавата, която да осигури
благоприятна среда за създаване и функциониране
на социално  предприемачество. Още...

Бъдете ни приятел

Последвайте ни

Пратете на приятел

Блиц интервю на
месеца:

Рицарите на добра воля
Даниела и Станислава

Продължаваме 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 Даниела
Пирянкова, доброволец в
ЦОП-Хисаря, и Станислава
Василева - доброволец в
Общинска библиотека-
Карлово. 
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Дискусия за
дарителството в
Пловдив с подкрепата
на НАРД
Български дарителски
форум и Американска
фондация за България с
подкрепата на
Национален алианс за
работа с доброволци
организираха дискусия
на тема“ Какво знаем и
какво не знаем за
дарителството в Пловдив
днес?“. Тя се състоя на
11 март в Регионален
исторически музей –
Пловдив. В дискусията
участваха представители
на компании и
фондации, които
даряват, други

Дюкянче за
мартенички гостува
на деца от Стара
Загора
Дюкянче за мартенички
гостува на децата от
Дома за медико-
социални грижи –
Стара Загора.
Центърът за работа с
доброволци към
библиотека „Родина“,
част от мрежата на
Национален алианс за
работа с доброволци,
 и децата-приятели на
Детски отдел на
библиотеката работиха
в Дюкянче за
мартеници през целия
февруари. Четоха
Легенда за

Опиши се с в три думи?

Даниела: Умна, красива, с
чувство за хумор.

Станислава: Човечна, искрена,
вярваща.

Доброволецът е…

Даниела: …човек, усетил
положителната енергия и
удовлетворението от
безкористния труд, от
подадената ръка и работата
рамо до рамо с други хора,
които могат да предадат
доброволческия дух на
останалите – на своите близки
и приятели или на някой
напълно непознат, но готов да
помага като посвещава труда и
приятелството си.

Станислава: …личност, която
помага чрез добрите си дела,
защото вярва в доброто и дава
своя добър пример.

Какво ти дава
доброволчеството?

Даниела: Всичките мили думи
и усмивки от непознатите,

http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
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неправителствени
организации, община
Пловдив, медии. Още...

Доброволци на НАРД
ще играят с малките
пациенти на Клиниката
по детска хирургия в
УМБАЛ „Св. Георги”
Над 30 доброволци ще
се включат в дейностите
на новосъздадената
Терапевтична зона за
емоционална подкрепа в
Клиниката по детска
хирургия на УМБАЛ „Св.
Георги” в Пловдив. Те са
ученици, студенти-
медици и медицински
сестри, както и
възпитаници на ПУ „П.

мартеницата, учиха се
как да...Още...

Пепеляшка на
театрална сцена
представиха деца от
Сдружение „Усмивка“
– Бургас
Премиера на
постановката
„Пепеляшка“ се състоя
на 21 март в Държавен
куклен театър Бургас.
Тя бе представена от
детска театрална трупа
„УСМИВКА” към
едноименното
сдружение.
Представлението e с
благотворителен
характер и събраната

и усмивки от непознатите,
добри приятелства през
годините, удовлетворение.

Станислава: Доброволчеството
няма таван, след успешно
свършената работа освен
удовлетворението от
собствените ти усилия,
разбираш колко много хора са
се променили към добро. С
личния си пример им
показваш, че има по-добър път
и по него се върви с вяра,
надежда и любов.

Предизвикателствата за
доброволеца са…?

Даниела: Много, но ги решавам
с чувството за хумор, много
идеи, творчество, креативност.

Станислава: Да обясниш защо
си добър, защо правиш нещо
доброволно!? Да разплачеш
някого от радост, въпреки
трудностите, да не се
промениш, понякога се налага
да надскочиш себе си. Трудно е
да угодиш на всички, но и те
усещат със сърцето си, че си
добър.

http://navabg.com/bg/2014/03/01/%D0%B4%D1%8E%D0%BA%D1%8F%D0%BD%D1%87%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0/
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Хилендарски” и УХТ.
Всеки вторник и
четвъртък от 16 до 18
часа доброволците ще
се занимават с малките
пациенти в Клиниката,
ще ги включват в
подходящи за възрастта
им образователни игри и
ще им помагат с
уроците...Още...
 

сума от продажбата на
билетите е 306 лева,
които ще бъдат
използвани от
Сдружение „УСМИВКА“
за закупуване на
скринингов апарат за
откриване глухотата у
новородените
деца...Още....

Кои са спиращите дъха
моменти в работата като
доброволец?

Даниела: Осъзнаването,
песимизма, благодарността.

Станислава: Благодарност,
изказана само с очи,
прегръдките на децата, когато
родител ти каже: „Благодаря,
че научи детето ни на
добро!”...Още...

Семейството на НАРД се увеличи с 8 нови партньори
 
Осем нови партньорски организации се присъединиха към семейството на
Национален алианс за работа с доброволци от началото на 2014 година. Това
са СНЦ „Бъдеще за децата с увреждания“- Казанлък, СОУ „Христо Ботев” –
Кубрат, Център за обществена подкрепа – Чирпан, Сдружение инициатива за
развитие – Кърджали решава – Кърджали, ОУ ”Васил Левски” – Кърджали, ОУ
„Васил Левски”- с. Дрангово, община Кирково, СНЦ „Център на НПО в Разград” –
Разград и Професионална гимназия по хранителни технологии и техника –
Пловдив. Така Центровете за работа с доброволци към НАРД станаха общо 47.

Пожелаваме си успешно сътрудничество, стотици реализирани проекти, кампании
и инициативи и подобряване на условията за живот и работа в техните общности,
и не на последно място, хиляди усмихнати, борбени и позитивно настроени

http://navabg.com/bg/2014/04/15/%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8E-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86%D0%B0-%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B1-2/
http://navabg.com/bg/2014/03/24/%D0%BF%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0/
http://navabg.com/bg/2014/03/21/%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4-%D1%89%D0%B5-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%8F%D1%82-%D1%81-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5/
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доброволци!

Детска читалня
организират в
Димитровград

Центърът за работа с
доброволци към
Фондация „ Подари
усмивка” –
Димитровград
организира Детска
читалня съвместно с
Детски отдел на
Градска библиотека
„Пеньо Пенев”.
Доброволците на
организацията ще четат
приказки на малките
посетители. Всеки ден

Доброволци на НАРД
отбелязват
Световния ден на
водата

На 22.03.2014 год. /
събота/ на Гребната
база в Пловдив, ще
бъде отбелязан
Световният ден на
водата. Мотото на
тазгодишната
Международна
кампания е “Вода и
енергия ”. Национален
алианс за работа с
доброволци ще се
включи в
инициативата с

ИМКА-Габрово
представя Целите на
хилядолетието пред
ученици
Сдружение ИМКА –
Габрово ще представи
осемте Цели на
хилядолетието за
развитие пред ученици
от четири български
училища, сред които две
в Габрово – Национална
Априловска гимназия и
ПМГ „Акад. Иван
Гюзелев“, по едно в
Стара Загора – ПМГ
„Гео Милев“ и в Пловдив
– Професионална

http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
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от 10 до 11 часа децата
от детските градини в
общината, социални
услуги – ЦНСТ,
ЦОП... Още...

 

тематични игри, които
обещават много смях
и забавление за
всички участници.
Един от...Още...

 

Гимназия по
Хранителни технологии
и техника. ИМКА покани
тези училища да се
при...Още....

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