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За НАРД
Фондация “Национален алианс за работа с
доброволци”/НАРД/ е учредена в Пловдив през май
2000 година, като организация в обществена полза.
Мисията на НАРД е да възроди доброволческите
традиции в България и да промени нагласите на
общността към доброволния труд чрез организирането
на различни инициативи, въвличащи максимален брой
хора от общността и популяризиращи ценностите на
доброволчеството.
Стратегически цели на НАРД:
Да популяризира доброволчеството като форма на
гражданско участие.
Да партнира на местните власти в реализирането
на местната социална и младежка политика.
Да съдейства за законодателно уреждане на
условията и формите за полагане на доброволен
труд в България.
Да развива социални услуги за превенция и
реинтеграция за деца в риск и подкрепа на техните
семейства.
Да развива екипи за предоставяне на социални
услуги с европейско качество и стандарти.
Да повишава обществената информираност и
чувствителност по проблемите на изоставянето и
институционализацията.
Да създава модели за подкрепа на местни общински
центрове за социални услуги за деца и семейства.
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Мрежа от Центрове за работа с доброволци - към юни
2014г. НАРД обединява в мрежа 50 Центъра за работа с
доброволци /ЦРД/ на територията на над 20 области в
страната.
Профил на домакинстващите Центрове за доброволци
организации:
НПО-та
Болнични заведения
Центрове за обществена подкрепа
Общински Младежки центрове
Центрове за социална рехабилитация и интеграция
Училища
Университети
Читалища
Библиотеки
Общини и др.

Скъпи колеги и партньори,
И 2013 ни даде възможности за се радваме заедно на успехи, да преодоляваме
предизвикателства и да учим уроци . Това е годината , през която броят на
Центровете за работа с доброволци – част от мрежата на Национален алианс за
работа с доброволци – нарасна на 50. Още 5 НПО са в процес на подготовка за
включване в нашата доброволческа общност. Какви възможности ни даде 2013
година:
• Да продължим партньорския и граждански натиск към институциите за приемане
на Закон за доброволния труд и активно да участваме в работната група за
обсъждането му
• Да разработваме и прилагаме нови модели за включване на младите хора в
доброволчески , дарителски и благотворителни инициативи за обществени
каузи,
• Да разработим от-лайн платформа „Създадено за кауза” и да създадем първите
продукти за нея
• Да работим активно за доказване на Социалното предприемачество в България
като форма на социално включване на хората с трудности
• Да изследваме чрез голямо проучване нагласите към доброволчество в
страната ни, за да можем ефективно да помогнем на повече граждани да го
практикуват.
За всяка своя стъпка и решение УС и оперативния екип на НАРД се вслушвахме
в мнението на младите хора , които са на-активните доброволци в мрежата ни.
Техните критики, предложения, аргументи ни помагат да „гледаме” смело напред!
През 2014 г. продължаваме ЗАЕДНО, убедени , че каузата ДОБРОВОЛЕЦ няма
алтернатива!
							Ренета Венева
							Председател на УС на НАРД
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Кои сме ние?
Управителен съвет
Ренета Венева
Председател на УС на НАРД. От 2000 г. работи в Национален Алианс
за работа с доброволци (НАРД) като консултант „Доброволчески
активности”, обучител към Национален обучителен център на НАРД,
и консултант-психолог по проекти на НАРД и Фондация “Голям брат/
Голяма сестра”. Участва в мобилен екип от специалисти, подпомагащи
работата на Центрове за Обществена подкрепа в Южна България.
Ренета Венева е Магистър по психология. Монтесори терапевт с
международна диплома от АМИ. Основни области на експертиза са
управление на проекти, доброволчески мениджънт, работа с местни
власти, организационен капацитет, институционално укрепване.

Венцеслав Козарев
Член на Управителния съвет на НАРД от
пролетта на 2010 г. Подпомага работата на
НАРД по отношение изготвянето на програмни
стратегии и стратегическо планиране и оказва
подкрепа в развитието на модели на управление
на доброволци. Магистър е по политология в
Софийския университет “Св. Климент Охридски”
и по публични политики в University of Minnesota,
САЩ.

Венцеслав Панчев
Магистър по философия и социология,
възпитаник и дългогодишен преподавател в СУ
„Св. Климент Охридски”. Професионалният му
опит е в областта на теорията и практиката на
човешките взаимоотношения, натрупан основно
при участието му в изграждането и развитието на
НПО сектора в България. Между 1998 и 2000 г. е
заместник-министър на образованието.
Член на Управителния съвет на НАРД от 2007.
Към настоящия момент е управител на Фондация
„Стефан Нойков” със седалище в гр. София.
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Илиян Илиев
Магистър по Екология и опазване на околната
среда. В момента Илиян е Ръководител
проекти в Обществен център за околна среда и
устойчиво развитие. Работи и като консултант
на свободна практика. Илиян има натрупан опит
в разработване и осъществяване на проекти за
опазване на околната среда и организиране на
кампании с екологична насоченост. Взимал е
участие в управление и развиване на организации
с обществена дейност. Основни области на
експертиза са организационен капацитет,
институционално укрепване, организиране на
екологични кампании.

Нина Христоскова
Бакалавър по “Социална педагогика” в ПУ “Паисий
Хилендарски”. От 2006 година е част от екипа
на НАРД, като през последните години изгради
опит в координирането на Националната мрежа
от Центрове за доброволци към организацията,
както и на партньорската мрежа от организации,
реализиращи Програма “Голям брат, Голяма
сестра”. От 2010 година е част от УС на НАРД.

Кои сме ние?
Екип – централен офис Пловдив
Ренета Венева
От 2000 г. работи в Национален Алианс за работа
с доброволци (НАРД) като консултант „Добровол-чески
активности”, обучител към Национален обучителен център на НАРД,
и консултант-психолог по проекти на НАРД и Фондация „Голям
брат/ Голяма сестра”. Участва в мобилен екип от специалисти,
подпомагащи работата на Центрове за Обществена подкрепа в
Южна България. Основни области на експертиза са управление
на проекти, доброволчески мениджънт, работа с местни власти,
организационен капацитет, институционално укрепване.
Нина Христоскова
Бакалавър по “Социална педагогика” в ПУ
“Паисий Хилендарски”. От 2006 г. е част от екипа
на НАРД, като през последните години изгради
опит в координирането на Националната мрежа
от Центрове за доброволци към организацията,
както и на партньорската мрежа от организации,
реализиращи Програма “Голям брат, Голяма
сестра”.
Вера Кирилова, магистър Българска филолология
от ПУ „П. Хилендарски“. От пролетта на 2011
работи във НАРД, където ръководи Центъра за
работа с доброволци, подпомага ефективното
взаимодействие с членовете на Мрежата от ЦРД в
НАРД. Координатор на националните инициативи
и кампании в организацията. Част от обучителния
екип на НАРД с фокус върху: ефективно общуване,
доброволчески мениджмънт, промотиране и
работа с медии.
Марияна Здравчева – експерт социална работа
с деца с увреждания и СОП в НАРД. Магистър
по „Управление на социални дейности за деца
и юноши”. От 2008 г. работи като консултант и
обучител от мобилния екип на НАРД. Участва
в създаването и развитието на повече от 6
Центрове за обществена подкрепа и в обучения,
разработени от НАРД и свързани с предоставянето
на социални услуги за деца в риск и техните
семейства.

Мария Шишкова - Експерт Маркетинг и
Фондонабиране към НАРД от ноември на 2012.
Магистър Управление на Човешки Ресурси
и бакалавър Международни Икономически
Отношения от ПУ «П. Хилендарски». Организирала
и изпълнявала цялостни рекламни концепции на
клиенти. Работила е като Маркетинг и Експорт
мениджър към международна компания. Основни
области на експертиза са работа с бизнес
организации, организиране на кампании и
инициативи, организиране на детски лагери и
екскурзии.
Мариета Узунова – счетоводител в НАРД
От 1992 година се занимава със счетоводство.
Завършила е бакалавърска степен „Стопанско
управление” в НБУ – София и магистратура
„Счетоводство и контрол” в СА „Проф. Д. Ценов”
– Свищов. От юни 2012 година е в НАРД. Области
на експертиза: счетоводство на търговски и
производствени предприятия, счетоводство
на дружества с нестопанска цел, финансово
управление на европейски проекти.
Деляна Михнева - Експерт „ПР и международно
сътрудничество” в НАРД . Бакалавър Политология
в СУ “Св. Кл. Охридски”. Завършила 2-месечно
обучение в САЩ за организиране на общности и
онлайн-курс по човешки права към Университета
„Duke” в САЩ. Опит в работата с хора като
представител на медийната сфера. Основни
области на експертиза са работа с медии,
организационен капацитет.
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Годината за НАРД в цифри

40

Центрове в мрежата – към
декември 2013 година
Национален алианс за
работа с доброволци
има 40 организаии,
домакинстващи Центрове
за работа с доброволци

8

нови организации през 2013 се включиха като
партньори на Национален алианс за работа с
доброволци

2

обучения в доброволчески мениджмънт – в Пловдив
и Велико Търново, последвани от още 3 поддържащи
обучения
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Годината за НАРД в цифри

2

реализирани национални кампании - „Дарете час” и
„5-и декември” отбелязаха висока активност от страна
на цялата мрежа и силна ангажираност на местната
общност

1150

активни доброволци
– през 2013 година в
мрежата от центрове на
Национален алианс за
работа с доброволци са
ангажирани над 1150
активни доброволци

200

Над
броя
осъществени кампании,
дейности и инициативи
в мрежата
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Годишни национални кампании и инициативи в мрежата на НАРД
Кампания „Дарете час 2014”
Цел на кампанията: Да провокира
широката общественост към
полагане на доброволен труд
и да измери информираността
на българите за същността на
доброволчеството и нагласите към
него.
Темата на „Дарете час” е
различна всяка година. През
2013-а направихме анкетата „Ти
(ли) си доброволец?!”, която се
превърна в едно от най-мащабните
изследвания на нагласите към
доброволчество в страната.
По време на кампанията бяха
попълнени 4125 анкети и жителите
на над 70 населени места в
България се включиха в отговора на
въпроса „Ти (ли) си доброволец?!”
Близо 600 доброволци от

Центрове за работа с доброволци
взеха участие в организирането,
разпространението и събирането
на информация за анкетата. Бяха
създадени 15 специализирани
фокус групи с представители на
бизнеса, държавна и общинска
администрация, образователни,
финансови и културни институции,
спортни клубове.
Анализ: Главните тенденции, които
се оформиха след проучването,
са, че доброволният труд има
високо ниво на разпознаваемост
в страната, а екологията е
категоричен фаворит сред сферите
на доброволна работа; основните
причини, които възпрепятстват
хората да полагат доброволен
труд, са липса на време и/или
информация; наблюдава се ниско

ниво на разбиране за ползите
от полагането на доброволен
труд както за доброволеца, така
и за общността; има недостиг
на информация за актуални
възможности за полагане на
доброволен труд.
Резултатите от проучването са
достъпни в хартиен вариант, на
специално издадена за целта
брошура.

5 декември - Международен ден на доброволеца
За поредна година НАРД награди и поощри най-активните доброволци
в мрежата. За първи път през 2013-а година имаме цели 22-ма Рицари
на добрата воля. Традиционната за НАРД титла бе раздадена във
всички кътчета на България, в Центровете за работа с доброволци,
които са членове на мрежата повече от година. Рекорден брой
партньорски организации отбелязаха с празненства Международния
ден на доброволеца, затвърждавайки принадлежността си към каузата
Доброволчество.
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Национален конкурс „Доброволческа инициатива” 2013
Президентът на Република България
Росен Плевнелиев бе почетния гост на
тазгодишното издание на наградите
„Доброволческа инициатива“, които се
организират за трета поредна година
съвместно от Национален алианс за
работа с доброволци и Фондация
„Лале“. Той връчи призове на 4 от
общо 55 номинирани организации и
обеща своята подкрепа за развитие на
доброволческите практики в България.
Церемонията се състоя в Народен театър
„Иван Вазов“ в София сред стотици
приятели, партньори и гости. Две от
четирите организации – победители,
са членове на мрежата на НАРД - СОУ
„П.Хилендарски“- Хасково и Клуб НСОТърговище.
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Програми и стандарти на НАРД
Доброволци в болниците

Стартът на програмата е през далечната 2003 година
с доброволческа работа в пловдивските болници „Св.
Пантелеймон” и „Св. Мина”. 10 години по-късно НАРД
възроди програмата в Клиниката по детска хирургия на
пловдивската УМБАЛ „Св. Георги”. Амбицията ни е да
популязирираме тази форма на доброволческа дейност
в цялата страна.

Социално предприемачество

Целта на програмата е развиване на устойчиви модели
на социални предприятия, които да дават шанс на
хора в неравностойно положение да се реализират
на пазара на труда. По този начин ще се усили и
устойчивостта на организациите и институциите, които
работят с тях.
НАРД има позитивен опит в създаването на учебнопроизводствена кухня и дърводелска работилница
в домове за деца, лишени от родителска грижа, в
партньорство с немски неправителствени организации.
През 2013-а година НАРД положи основите за
разкриване на още едно социално предприятие –
шивашко ателие за хора с увреждания и от етнически
малцинства.

социалната работа с деца и семейства в риск. През
2013-а година НАРД предостави ресурсна подкрепа на
над 80 социални работници в Центрове за обществена
подкрепа в страната, както и над 140 супервизии и
Обучителни програми за младежи консултации за осигуряване на устойчивост и помощ
повишаване качеството на работа с деца в
и за професионалисти в социалната при
общността.
и образователната сфера
През 2013-а година НАРД изпълни проект „Дар за
моето училище – млади лидери с идея за промяна”,
НАРД развива лидерски лагери и обучения, както
финансиран от НЦЕМПИ. Над 150 ученици от 7
и такива за създаване на екип и екипно развитие,
училища в 3 области – Пловдив, Хасково и Кърджали,
Управленска подкрепа, Обучения за професионалисти
преминаха обучение в лидерство и умения за
и доставчици на социални услуги , социални работници, дефиниране и решаване на проблеми в училищната
среда.
психолози, педагози за методите и принципите на
10 | Годишен отчет 2013 | www.navabg.com

Експертна подкрепа за мрежата

2

обучения за координатори на центрове за работа
с доброволци. Те се проведоха в Пловдив и Велико
Търново в началото на есента с фокус доброволчески
мениджмънт. Дискусионните панели бяха насочени
към методите за набиране, обучение и задържане
на доброволци. В ролеви игри и групови задачи
бяха показани различни ситуации, в които попадат
доброволците и работещите с тях. Нуждите на
центровете от допълнителна подкрепа бяха покрити от
още 3 поддържащи обучения от страна на НАРД.

4

104

входящи обучения за доброволци и общо
обучени младежи на средна възраст 18 години.
Обученията се състояха във Варна, Боровец
Старозагорски минерални бани и Пловдив. Младежите
получиха познания за същността на доброволчеството,
умения за откриване на проблем и методи за
решаването му, както и мотивация да се посветят на
още добри каузи в своята общност.

1/5

от Центровете за работа с доброволци са ползвали услугите
на Експертния мобилен екип на НАРД. Той е уникален като дейност
в България, а неговите 10 члена покриват широк кръг проблеми
и сфери на работа. Мобилният експертен екип е част от проекта
на НАРД за развитие на мрежата от доброволчески центрове в
цялата страна. Идеята е да осигури комфортна работна среда на
организациите, членове на мрежата на НАРД и да повиши тяхната
експертиза при осъществяване на дейността им.
За повече информация: mshishkova@navabg.com.
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Повече за 2013-а от мрежата на НАРД
Проведохме изследване сред Центровете за работа с доброволци към НАРД
с цел да направим моментна снимка на техната дейност и устойчивост
104 обучени нови доброволци
Осъществени 4 входящи обучения
за доброволци в цялата страна
(посочете колко от доброволците от центъра са
преминали обучение “въведение в доброволчеството”)

Как финансирате дейността на доброволците?
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Посочете
основните сфери
на дейност
на доброволците

Оценете удовлетвореността си от методическата
и финансова подкрепа от страна на НАРД

НАРД в медиите и социалните мрежи
Попитахме ортанизациите домакинстващи Центровете за работа с доброволци
за степента на тяхната ефективност с местни и национални медии
(цифрите обозначават броя центрове, отговорили в съответната степен)

3

броя бюлетин за работата на мрежата – Възродихме традицията на издаването на бюлетина на
НАРД „Добра воля” в електронен вариант и в него публикуваме инициативите, кампаниите и новините
във всички кътчета на страната, където има Центрове за работа с добоволци. Той достига до над 500
директни потребители, а чрез социалните мрежи потенциалните читатели са десетки пъти повече.
„Добра воля” може да бъде прочетен в страницата на НАРД www.navabg.com – секция Бюлетин.

40%

ръст на потребителите на социални мрежи, които симпатизират на НАРД и активно следят
новините за мрежата от центрове

90

Над
статии в сайта на НАРД www.navabg.com, популяризириращи дейностите на Центровете за
работа с доброволци

130

Повече от
доброволци
Над

5000

публикации във фейсбук страницата на НАРД – Национален алианс за работа с

снимки, отразяващи неуморния труд на доброволците в цялата страна
www.facebook.com/nardbg | Годишен отчет 2013 | 13

Финансов отчет на НАРД за 2013
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Организации, домакинстващи центрове за работа с доброволци
– част от мрежата на НАРД
НБ „Н.Фурнаджиев” Пазарджик
www.libpz-bg.com
Пазарджик, ул. Л. Боянов №3
тел. 034/456162
e-mail: libnf@abv.bg
marianaps96@abv.bg
Сдружение с нестопанска цел
„Център Динамика”
www.dinamika-rusе.bg,
Русе, ул. „Панайот Хитов” 9
e-mail: centre_dinamika@abv.bg
тел. 082/826770
Център за обществена подрепа
– гр. Съединение
пл. Съединение 6
тел. 0318/2-23-16
e-mail: avramska.cop@gmail.com
Градска библиотека
„П. Хилендарски”
гр. Асеновград
ул. „Цар Иван Асен II” № 24
тел. 0331 68165
e-mail: m_markovska@abv.bg
ИМКА
www.ymca-gabrovo.org
Габрово, ул. Тимок 2
e-mail: office@ymca-gabrovo.org
тел. 066 805 419
Информационен център за
психично здраве-Благоевград
(ИЦПЗ) към Фондация
„Глобална инициатива в
психиатрията-София“
(ГИП-София)
Благоевград 2700
ул. Чаталджа 1 Б ет. 3 ап. 6
www.mh-center.info
тел. 02/987 78 75
Сдружение „Клуб на
нестопанските организации”
Търговище, 7700
www.clubngi.org
ул. 30 януари, № 1
тел. 0601 634 25
Сдружение Международни
инициативи за сътрудничество
(МИС) Разлог
Разлог 2760, ул.Екзарх Йосиф 1
e-mail: tkostadinka@gmail.com
Сдружение „УСМИВКА”
гр. Бургас, ул. „Славянска “4
e-mail: sdrujenie_usmivka@abv.bg
тел. 0887 395 403

ОУ „Петко Рачев Славейков”
9000 Варна
бул. „Владислав Варненчик“ №80
тел. 0886309161
e-mail: ou_slavejkov@abv.bg
www.slaveykov.com
НЧ „Любен Каравелов 1897”
Ул.5-та, №2, с. Куртово Конаре
община Стамболийски
тел. 03146 2239
e-mail: chitalishte_k@abv.bg
http://www.hor-kurtovo.hit.bg/
chitalishte.html
Народно читалище
„Наука - 1870 г.” - Троян
www.naukatroyan.org
Гр. Троян 5600, обл. Ловеч
пл. Възраждане
тел. 0670 / 62060
e-mail: minkovskam@gmail.com
Общинска библиотека –
Карлово
гр. Карлово, пл. „20-ти юли“
тел. 0894043749
e-mail: library_karlovo@abv.bg
Сдружение „Екомисия 21 век”
Ловеч, кв. Вароша
ул. Георги Бенковски №1
www.ecomission21.com
тел. 068/603 834
e-mail: office@ecomission21.com

Фондация „Бъдеще”
гр. Ракитово , област Пазарджик,
ул. „Христо Ботев” № 2
e-mail: future_rakitovo@abv.bg
www.badeshte.hit.bg
Фондация ЕКИП
Бургас, ул. Сливница № 20
e-mail: zhitarova@abv.bg
тел. 0892 22 92 25
Фондация Надежда
Хасково
e-mail: krdamyanova@gmail.com
тел. 0885815085
Фондация „Ръка за помощ”
Гр. Добрич, жк „Добротица”,
бл. 9, вх. Б, ап. 6
e-mail:
2hfoundation@gmail.com;
e-mail: office@hhf.bg
www.hhf.bg
Фондация „Стефан Нойков”
ул. Св. София, №8, 1000 София
02 9507606
stnoykovfoundation@abv.bg
www.stenoy.org
Център за обществена
подкрепа - Ардино
гр. Ардино, ул. „ Първи май“ №8
тел. 03651/41-45
e-mail: cop_ardino@abv.bg

Сдружение „Нов път”
Враца, община Хайредин,
п.к.3357 с. Хайредин,
ул. „Дафинка чергарска” № 9
e-mail: now_road @abv.bg

Читалище „Напредък-1869”
гр. Пирдоп, пл.“ Т. Влайков“ №1
тел. 07181/ 56-80
e-mail:
chitalishte.napredak@abv.bg

Сдружение
„Партньори - Кюстендил”
бул. България 26 А, Кюстендил
e-mail: partners_kn@abv.bg
www.partnerskn.weebly.com

Морски Клуб
„Приятели на морето” - Варна
тел. 0889818727
e-mail: seaclub2@gmail.com

Сдружение „Стратегии, идеи
и дейности за устойчиво
развитие на град Опака“
(СИДУРО)
гр. Опака, обл.Търговище, ул.
„България“ № 76 ет. 2
e-mail: siduro@abv.bg
Фондация Стъпка за България
ул. Софроний Врачански 51
София
e-mail: stepbulgaria@gmail.com
http://stepforbulgaria.org/

Център за обществена
подкрепа – Хисар
ул. Аугуста 16
тел. 0899139093
СОУ „Св. П. Хилендарски“
6300 Хасково, ул. Кресна 1
тел. 038 б24120
e-mail: kun4eva@abv.bg
СОУ „Гео Милев”
Варна, бул. „Република” №124-а
тел. 088966839
e-mail: sou_geomilev@abv.bg
www.geomilev.info

ПГЕЕ
e-mail: pgee.plovdiv@gmail.com
гр. Пловдив, „Пещерско шосе“ 26
тел. 087 820 4512
НЧ „Светлина 1929”
с. Труд, ул. „Никола Петков” 34
e-mail:
chitalishte_svetlina@mail.bg
Фондация „Подари усмивка”
Димитровград
ул. Трети март 19 Г 2
e-mail: givesmile@abv.bg
Библиотека Родина
Стара Загора
бул. Руски 17
e-mail: lib@rodina-bg.org
Център за обществена
подкрепа “Усмивка”
Ямбол
ул. Търговска № 120, КСУДВ, ет. 2
e-mail: centar_deca@abv.bg
www.usmivkayambol.com
Основно училище
„Св. Св. Кирил и Методий”
Хасково, ул.”Страшимир” №37
e-mail: kiril_imetodiy@abv.bg
тел. 0879406475
Фондация „Европейски център
за иновации, образование,
наука и култура”
Габрово, ул. П. Падалски 6
тел. 0898 333 813
www.eucenter.net
СОУ „Димчо Дебелянов”
Варна, ул. „Русе” 2
тел. 052/ 613 599
e-mail:
sou_d_debelianov@abv.bg
www.sou-ddeb.com
Сдружние „Жажда за живот”
Сливен, ул. „Райко Даскалов“ 7
ет. 1, офис 1
тел. 0988 80 71 06
e-mail: info@thirstforlife-bg.com
www.thirstforlife-bg.com
СНЦ „Бъдеще за децата с
увреждания”, управлява ЦОП
гр. Казанлък
ул. „Войнишка” №25
e-mail: special_child@abv.bg
www.speckids.org

СОУ „Христо Ботев”
гр.Кубрат 7300, ул. „Страцин” №1
тел. 0848/7 24 46
e-mail: sou_kubrat@abv.bg
www.soukubrat.com
Център за обществена подкрепа
гр. Чирпан 6200
ул.”Братя Албалах” №15
e-mail: cop_chirpan@abv.bg
Сдружение инициатива за
развитие – Кърджали решава
Кърджали
бул. България № 49, ет.2, офис 7
e-mail: rosi_geor@mail.bg
ОУ „Васил Левски“
Кърджали
ул. „Тина Киркова” №17
тел. 0895534692
e-mail: ginka.mateva333@abv.bg
ОУ „Васил Левски”
с. Дрангово, общ. Кирково,
обл. Кърджали
e-mail: ou_drangovo@abv.bg
Нестле България АД
София 1360. Бул Европа 128
СНЦ „Център на НПО в Разград”
град Разград
ж.к. „Освобождение” 34, ет. 1,
ПК 237
e-mail: office@ngo-rz.org
http://www.ngo-rz.org/
ПГХТТ
Пловдив 4003
бул. „Васил Априлов“ №156
тел. 95-28-38
e-mail: pghtt_plov@abv.bg
http//pghtt.net/
Център за обществена подкрепа
гр. Кричим, пл. „Обединение“ №3
тел. 03145/2059
e-mail:kalkanova.cop@gmail.com
СОУ „Христо Ботев”
Град Айтос
ул. „Станционна” № 11
тел. 0884 101080
e-mail: p.kiriazova@abv.bg
Сдружение „Писалка и перо”
РНБ „Иван Вазов”, Пловдив
ул. „Авксентий Велешки“ № 17
тел. (032)654 939
e-mail: pisalkaipero@abv.bg
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Корица – гръб – отвън
ЛОГО НАРД ПЛЮС КОНТАКТИ ПЛЮС ЛОГО МОТТ???
В интернет: www.navabg.com
fb – /знакът на фейсбук/ – НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА РАБОТА С
ДОБРОВОЛЦИ
Туитър /пак знакът на туитър/ - @bgvolunteers
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