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„Доброволческа
събитието се

организира за поредна година от Фондация „Лале” и
Национален алианс за работа с доброволци /НАРД/.
Церемонията ще се състои на емблематичния 5
декември – Международен ден на доброволеца.
Тогава ще бъдат съобщени и резултатите от
националната кампания на НАРД „Дарете час”, в
рамките на която бе извършено най-мащабното
проучване на доброволческите нагласи сред
населението на България. Армейски генерали,
кметове на общини, лекари, университетски и
училищни преподаватели, футболисти и работещи в
различни български и чужди компании приеха да са
доброволци, дори и само за час. Още...
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Армейски генерали,
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компании
„дариха
час“ в кампанията на
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Национален алианс за
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Пловдив от Български
център за нестопанско

във Варна, Боровец и
обхванат 30 центрове
от над 20 области.
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граници

сподели

своя
с

2013″. Тя се организира
за 12-и пореден път, а
целта
през
2013-а
година
е
промотирането
на
доброволчеството пред
бизнеса. В рамките на
една седмица – от 18
до 25 ноември 40-те
центъра за работа с
доброволци в мрежата
на
НАРД
в 28-те
области на страната се
включиха
в
наймащабното проучване
на
обществените
нагласи
към
доброволчеството
в
България. За целта бе
изготвена
анкета
с
атрактивна визия, със
слоган: „Ти (ли) си
доброволец!?”.
Проучването
обхвана
над 5000 души от
цялата
страна,
от
различен пол, възраст,
образователен статус,
интереси и заетост.
Още...
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Над 15 наши центрове
инициатива 2013

номинирани за Доброволческа

Над 15 от центровете за работа с доброволци, част от мрежата на НАРД са
номинирани в ежегодния национален конкурс Доброволческа инициатива за 2013-а
година. Общо 54 разнообразни и интересни инициативи от цялата страна се
конкурират в съвместния проект на Фондация Лале и Национален алианс за
работа с доброволци. Кандидатстването започна още през месец април и бе
отворено за организации и групи, които през 2013 година са направили своя
доброволческа инициатива, без значение на място и време на реализация, цел и
начин на организация на събитието, източници на финансиране, брой и възраст на
доброволците. Още...

Филми за истинските
неща
създадоха
доброволци
общини
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Десетки ученици от
Димитровград,

Нови
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привлече
центърът
ни в Опака
Нови
доброволци
между 14 и 40 години
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и
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в
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доброволци
от
Карлово, Асеновград и
Тополово по програма
„Глобални библиотеки
– България“. Имената
им са „110 години –
празник на розата –
Карлово“
–
за
красотите и легендите
на
подбалканското
градче,
„Сърце
за
добруване“ – с фокус
върху
известни
асеновградчани
и
„Обекти в Тополово“,
разказващ за историите
на
многобройните
храмове
в
китното
селце. Още...

Димитровград,
Кърджали и Пловдив
преминаха обучение за

между 14 и 40 години
привлече
Сдружение
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Национален алианс за
работа с доброволци.
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от

Национален алианс за
работа с доброволци.
Проектът „Дар за моето
училище
–
млади
лидери с идея за
промяна“ започна през
септември
и
ще
продължи 6 месеца.
Освен обученията, в
които
младежите
посочват проблемите в
училищната среда и
усвояват методи за
откриване на решения,
те
ще
трябва да
осъществят кампании
за
реализиране
на
намерените решения.
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‘Фъц“
се
проведе среща на кафе
„Доброволчеството
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бяха бивши и настоящи
доброволци, ученици и
млади
хора.
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темата...
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