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Първите лидери с идея за промяна преминаха
обучение в Младежката академия на НАРД

Бъдете ни приятел
Последвайте ни

Първите лидери, избрани след сериозна селекция на
експертите от Национален алианс за работа с
доброволци, преминаха обучение по проект за
лидерска академия „Дар за моето училище – млади
лидери с идея за промяна“. Мястото бе комплекс
„Изворите“ на Хасковски минерални бани, а
включените ученици – от СОУ „Св. св. Кирил и
Методий“ – Асеновград и ГПЧЕ „Проф. Асен
Златаров“ – Хасково. Програмата на двудневното
обучение бе свързана с изграждане на умения за
посочване, формулиране и избор на важни училищни
проблеми, както и начини за решаването им. Бяха
проиграни и усвоени методи за презентация на идея
и убеждаване на аудитория. Любопитен факт е, че
въпреки различните градове и типове училища, част
от проблемите на младежите от Хасково и
Асеновград бяха сходни – разделянето на групи в
класовете, трудната комуникация между учители и
ученици, интригите и дискриминацията в тяхната
среда. Лидерите говориха свободно за проблемите в
училище, посочиха оригинални идеи за решаване и
развиха план за осъществяването им. Панаир на
религиите,
Шапка
на
опознаването
и
Ел
Толеранто са само част от имената на младежките
проекти. Още...

Пратете на приятел

Отговорно
към
бежанците: Два наши
центъра в Хасково с
дарителска акция
25 деца с добри сърца
от хасковското СОУ „
Св.
Паисий
Хилендарски” събират
помощи за сирийските
бежанци,
които
се
намират в лагера в
Харманли. Учениците
са от Центъра за
работа с доброволци
към училището, който е
част от мрежата на
НАРД.
Акцията
ще
продължи
до
29
октомври и ще събира
хигиенни
материали,
пакетирани храни и
учебни помагала за

Спасихме 53 дървета в
благотворителна

акция

Започнахме
Ателието

работа

по

в

трудова

"Лист по лист 2013"

терапия в ДВХУИ "Св.

Над 3 тона хартия, която

Стартира

Врач"

ще спаси живота на цели
53

дървета,

събраха

участниците
тазгодишната

в
кампания

първото

съботно ателие в дома
за хора с умствена
изостаналост "Св. Врач" в
Пловдив. Благодарим на

на

доброволците на НАРД

Национален алианс за
работа
с
доброволци.
Акцията дари над 500
лева за шестте каузи,
включени в Седмицата на
благотворителността под
егидата
на
Община
Пловдив. Партньори на
"Лист
по
лист"

усмивките, на Маргарита
Момчилова от Куртово
Конаре - за готовността
й да предаде знанията си
за работа с царевична
шума, както и на екипа
на
Дома.
Проектът
получи подкрепа от цял

"Лист

по

лист"

бяха пловдивски училища,
както и над 10 фирми от
града. Победител с 23
спасени
дървета
Професионалната

е

гимназия по хранителни
технологии и техника.

за

търпението

и

свят
чрез
онлайн
платформата Global
Giving,
която
възможност
промотирането

дава
за
на

учебни помагала за
децата от лагера.
Благотворителната
акция е първа за
новоприсъединилия се
център от голямото
семейство
на
Националния алианс за
работа с доброволци,
които вече наброяват
40 в цялата страна.
Очаквано, медиите в
региона
обгрижиха
младите хора и тяхната
добра кауза. Друг наш
център за работа с
доброволци – този път
в ОУ „Св. Св. Кирил и
Методий“ още през
септември
започна
кампания „Топлина за
бежанците“.
Първият
етап
приключи
на
11
октомври, като чрез
групата „Хасково за
бежанците“
техни
дарения
бяха
предадени
в
бежанския лагер в
Пъстрогор
след
внимателно проучване
на
нуждите
на
място. Още...

различни
социални каузи. Още...

Още...

Шампионска лига срещу расизма организираха в Хасково
Футболен турнир под мотото „Футбол срещу расизма“ организираха доброволци
от хасковското ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ – част от мрежата на НАРД. Повече
от 20 деца се включиха в подготовката на събитието, с подкрепата и на свои
учители. Детската шампионска лига FARE 2013 г. е част от шампионската лига
FOOTBAL AGAINST RACISM IN EUROPE.
Освен самия турнир, доброволците от центъра направиха информационна
кампания сред съучениците си, за разясняване целите на инициативата- спорт
срещу расизма и ксенофобията. Още...

Деца от 7 училища се
срещат
с

Целогодишна
работилничка

доброволчеството
Кюстендил

в

помага на децата от
Димитровград

Срещи с деца от 9-ите
класове на 7 елитни

Работилничка
за
ръчно
изработени
сувенири ще помага
целогодишно
на
децата с нужди от
Димитровград.

училища в Кюстендил
организираха колегите
от
сдружение

ще

Наши доброволци с
послания и помощ към
бежанците от Сирия
Доброволците
от
хасковското СОУ „П.
Хилендарски“
днес
изпратиха шест кашона
с
помощи
към
бежанския
лагер
в

от

сдружение

„Партньори
–
Кюстендил“ – част от
мрежата
на
Национален алианс за
работа с доброволци.
Целта
бе
да
се
запознаят учениците с
това, какво означава да
си доброволец и колко
забавно, но и отговорно
е да вършиш добри
дела за добра кауза.
Още по темата...

Димитровград.
Инициативата е на
Фондация
„Подари
усмивка“, които са
едни
от
новите
членове на мрежата
на НАРД. В момента
се подготвят изделия,
които
ще
бъдат
тематично свързани с
Коледа и ще се
предложат
на
Благотворителен
базар. Още...

Пъстрогор. Центърът в
Хасково е част от
голямото семейство на
Национален алианс за
работа с доброволци.
Освен пакетирана храна
и консерви, в пратката
децата приготвиха и
хигиенни материали от
първа
необходимост,
както
и
специални
послания
към
бежанците. Още...
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