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Проект на НАРД подкрепя млади хора
в институции

Национален алианс за работа с доброволци започна
дейностите по нов проект „Усвояване и прилагане на
терапевтично-педагогически метод KASZPEM за
подкрепа на млади хора в риск в България“. В
рамките на проекта по методиката ще бъдат обучени
общо 12 специалисти – от НАРД и социални
работници в центрове за настаняване от семеен тип
в Пловдив и областта. Методът KASZPEM
еизключително успешен в Унгария и се ползва от над
400 институции в Унгария и Румъния. Той е насочен
към деца над 12 години /най-добре се прилага във
възрастта 16-24 години/, като е обърнат
към чувствата на децата и им помага да преодолеят
травмата от изоставянето в институция.

Продължителността на проекта е 24 месеца, а
стойността на финансирането – малко над 46 хил.
евро, предоставени от немската фондация
"Реновабис". Още...

Бъдете ни приятел

Последвайте ни

Пратете на приятел

БЛИЦ ИНТЕРВЮ
НА МЕСЕЦА

Рицарите на добра воля
Ивелин и Валентина

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. Този месец
участниците са Ивелин
Николов, доброволец в
„Ръка за помощ”- Добрич,
и Валентина
Арабаджиева -
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Доброволци от Варна
правят училищен
вестник
 
Ученици от ОУ
„П.Р.Славейков“ –
Варна, част от мрежата
центрове на НАРД,
решиха да покажат на
общността интересните
страни на училищния
живот. Като част от
доброволческите си
инициативи те сами
списват, странират и
издават училищния
вестник „Славейков
news“, чийто четвърти
брой е вече „на пазара“.
Освен това учениците
журираха творбите от
конкурс „Историята на
едно знаме“, и засадиха
люляков храст в двора
научилището. Центърът
на НАРД в училището е

240 деца забавляваха
доброволци от
Димитровград
 
Доброволците от
Центъра за работа с
доброволци към
Фондация „Подари
Усмивка“-Димитровград
съвместно с ЦОП-
Стамболово
организираха
двудневни тържества с
над 240 деца от
община Стамболово,
обл. Хасково. Имаше
конкурси за есе,
рисунка и лексикон.
Комисия определи и
награди най-добрите.
Предвидени бяха и
поощрителни награди
за всички малчугани,
както и любимото им
лакомство – сладолед 

доброволец в НЧ
"Светлина" - с. Труд.

Опиши се с в три думи?
Ивелин: Различен,
чувствителен, несигурен.
Валентина: Смела, щура
и отговорна.
 
Доброволецът е… 
Ивелин:...състрадателен,
сигурен в това, което
върши и го върши по
собствена воля,
целеустремен, и човек,
който не се примирява с
положението, ако не му
харесва.
Валентина: ...доброволно
да помага, да отделя от
свободното си време, да
прекарва времето си като
помага на някого или за
кауза. Няма нищо по-
хубаво от това да даваш
без да очакваш нещо в
замяна.
 
Какво ти дава
доброволчеството? 
Ивелин: Надежда. Има
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на НАРД в училището е
един от новите...Още..

В село Труд
„освобождават“ книги
за Седмицата на
библиотеките
Народно читалище
„Светлина-1929 г.“ в
пловдивското село
Труд, част от мрежата
на Национален алианс
за работа с доброволци,
осъществи
интересна инициатива в
рамките
на Националната
библиотечна седмица.
Тя носи атрактивното
име „Освободи книга“ и
дава възможност

лакомство – сладолед 
. Още...

Доброволци с „живи”
послания в подкрепа
на болните от ХИВ и
СПИН
Младежи от клуб „Ела
изгрей” към
Национален алианс за
работа с доброволци
ще направят в Пловдив
улична инициатива
„Снимка с послание”.
Тя е част
отнационалната
кампания на
Министерство на
здравеопазването „Да
задържим ХИВ в
светлината на
прожекторите“ и ще се

добри хора, резултати,
макар и малки, и истинска
радост от това, че
помагаш на някого без да
искаш нещо в замяна.
Валентина:
Доброволчеството ми
дава спокойствие, радост,
стремеж, дава ми мечти,
нов устрем, нови идеи.
 
Предизвикателствата
за доброволеца са...?
Ивелин: Като цяло
светът, в който живеем не
е много лесен за
оправяне, защото е
място, в което днес
лошото се харесва и се
предпочита лесния път и
егоизма. Тези неща
пречат за разрастването
на доброволчеството, но
на един доброволец нищо
не може да му попречи да
направи нещо добро за
някого...ако мисли, че е
достатъчно важно винаги
ще намери начин.
Валентина: Да се справя
с определени ситуации,
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дава възможност
навсеки да си
вземе книга за четене.
Условието е да запише
името си на залепения
на нея етикет и да
я върне на публично
място, след като я
прочете. Книгите са
опаковани...Още...

прожекторите“ и ще се
състои на 18 май –
Световен ден за
съпричастност с
болните от ХИВ/СПИН.
От 10,30 до 13,00 часа
на Главната улица
жителите на града
ще...Още...

да разчита на себе си и
на другите.
 
Кои са спиращите дъха
моменти в работата
като доброволец?
Още...
 

Доброволци се вдъхновиха за добри дела след обучение от НАРД
Въвеждащо обучение за доброволци се проведе през уикенда в
кърджалийското село Дрангово. Там се намира един отнай-младите центрове на
Национален алианс за работа с доброволци - към ОУ "В. Левски". Участниците
бяха ученици от 5 до 8 клас, както и 3 млади учителки от училището.

Групата от 18 деца бе много мотивирана и набеляза няколко доброволчески
инициативи,които да изпълнява през годината. В «Библиотекар за един ден» се
предвиждат дейности за възстановяване на училищната библиотека- почистване,
подреждане, четения, дежурства. Втората инициатива ще подпомага възрастните
хора в селото- разнасяне на европейски помощи в отдалечените махали, помощ
при  работа с интернет- например по скайп с близките им, забавни дейности,
помощ в домакинската и къщната работа и други...Още...
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