2011 - Европейска година
на доброволчеството

Какво всъщност е
доброволчеството?
Въпреки че термините "доброволчество" и
"доброволческа дейност" се използват
широко, не винаги е ясно какво точно се
съдържа в тях. Дори официалните
определения, използвани на ниво страничленки, могат да се различават в отделните
държави. Доброволчеството може да бъде
разгледано като форма на неплатена
работа, въпреки че терминът "неплатена
работа" може да се отнася и за работа,
която се върши за семейството в
домакинството (например грижа и обучение
на деца, грижа за възрастни роднини или
роднини в неравностойно положение,
готвене и домашна работа). Дори ако тези
задачи не са доброволни, същността на
работата може да бъде много подобна. Така
например, няма съществена разлика между
това да помагаш редовно на възрастните
родители на някого, да помагаш на съседа
или доброволно да помагаш в частна
клиника. За да се направи разлика между
тези
различни
видове
дейности,
официалното доброволчество е използвано,
за да се опише доброволна дейност, която
се извършва под чадъра на организация, за
разлика от неофициалното доброволчество.

Доброволчеството
е
дейност, която някой
изпълнява изцяло по
собствена
воля,
за
други
хора
или
общност, без никакви
очаквания за парични
възнаграждения
или
друго
директно
отплащане.

Колко популярно
е доброволчеството?
Резултатите на Евробарометър за 2010 година показват, че
общо трима на всеки десет възрастни са обвързани в
доброволчески дейности (което се равнява на 100 милиона
европейци). Докато обаче в Холандия, Дания и Швеция
повече от 50% от всички възрастни участват в доброволчески
дейности, то в Гърция, Португалия, България, Кипър и Литва
този процент е по-малко от 20.

Доброволчеството в Европа






Оценки показват, че доброволчеството допринася от
0,5% до повече от 5% от БВП на европейските страни.
В над половината от страните в ЕС повечето
доброволци са активни в сферата на спорта,
упражненията и дейностите на открито.
Въпреки, че около 23% от европейците на възраст над
15 години са обвързани с доброволческа работа,
статистиката сочи, че има големи различия в нивото
на доброволчеството в различните страни-членки.
През последните десет години се наблюдава обща
тенденция на увеличаване броя на активните
доброволци и доброволчески организации в ЕС.
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Повечето организации-домакини на доброволци в България, около
95%, са неправителствени организации в обществена полза. Само 5%
са публични организации (общини, читалища и т.н.)



Няма официално проучване, но обикновено организациите се
занимават със следните доброволчески дейности: кампании,
обучение, медиация, изкуства, занаяти и т.н.

2011г. - Европейска година
на доброволчеството
Едногодишна кампания за честване на труда на доброволците, търсене на
отговор на съществуващите предизвикателствата и насърчаване на
участието на повече хора в доброволчески дейности
Европейската година на доброволчеството има за цел да насърчи повече
хора да се включат в подобен вид дейности чрез:
•
•
•

•

улесняване на включването в доброволческа дейност
възнаграждаване на доброволците, например чрез официално
признаване на уменията, придобити по време на работата
подобряване на качеството на доброволческата дейност чрез
осигуряване на обучение и ориентиране на доброволците към
подходящи за тях свободни места
повишаване на осведомеността за ползата от доброволчеството.

През тази година ще се проведат четири конференции на високо равнище за
анализ на основните въпроси, свързани с доброволчеството.
Работата на национално равнище се координира от Алианса EYV - група от 33
европейски доброволчески мрежи, създадена през 2007 г. Потенциалните
доброволци могат да използват уебсайта на Алианса, за да открият
информация за възможностите за доброволческа дейност, да поемат
ангажимент за определен период от време и дори да видят за колко часа
доброволен труд са поети ангажименти от 1-ви януари насам. От много
години ЕС работи за насърчаване на доброволчеството и през 1996 г.
създаде Европейската доброволческа служба, за да насърчава младите хора
да работят като доброволци в местни общности в чужбина.

Добри практики от Европа
Перфектната снимка
Няколко
фотографски
изложби,
фокусирани
върху
темата
за
доброволчеството за активно гражданство, са организирани от
Информационен център Европа Директно Азорски острови, Португалия.
Инициативата има за цел да насърчи местните фотографи-аматьори и да
събере едно разнообразно портфолио от примери от целия регион, за да се
комуникират различните начини за доброволчество. Информационният
център планира и изложба на снимките на различни места като училища,
културни центрове и университети.
Като допълнение центърът провежда интервюта, за да опише опита не само
на островите, но и по целия свят. Тези интервюта, които се провеждат на
всеки две седмици, се публикуват на страницата на ЕД Азорски острови,
заедно с двата дневни местни вестника.
Искам да
съм
www.europedirect.uac.pt
доброволец!
А ти?

Срещайки се...
Изложение, организирано от Университета Долен Дунав в Галац, Румъния,
има за цел да събере на едно място неправителствени организации от
района и млади доброволци, за да се намерят възможности за съвместно
сътрудничество.
Изложението ще предостави на НПО техен собствен щанд, където те могат
да промоцират своите дейности и дори да изберат доброволци за бъдещи
проекти.

Европа Директно Враца и
Европейската година
на доброволчеството
На 9 май Деня на Европа 2011, център Европа Директно Враца в
партньорство с Детския отдел на Читалище „Развитие 1869” Враца
организираха „Европейско четене за деца”, по време на което ученици и
читалищни работници-доброволци четяха на малките посетители откъси от
детски книжки за историята на ЕС, живота, флората и фауната в
европейските държави – членки.
Малчуганите се запознаха с историята и символите на Европейския съюз,
2011 Европейската година на доброволчеството. Ученици от СОУ”Козма
Тричков”-Враца, НУ „Св.Софроний Врачански” Враца и други училища
посетиха информационния щанд на Европа Директно Враца към Търговскопромишлена палата - Враца, където получиха много книжки и
промоционални материали за празника. Всички бяха възхитени от уменията
на малките художници от І-ви клас на НУ”Св.Софорний Врачански”-Враца,
подредили изложба на тема „9 май – Ден на Европа”.
В днешния ден на дарителската кампанията
„От деца за деца” във Враца, по време на
която се събират ученически пособия
и материали, се включиха изключителен
брой училища и детски градини.
Център Европа Директно Враца и
БКЧ Областен съвет – Враца
благодарят на всички дарители!

Център Европа Директно Враца,
съвместно с Читалище „Цвят”
Видин подредиха информационен
щанд на пл. Бдинци във Видин на
9 май.
Много граждани на Видин, малки
и големи, получиха книжки и
материали за Европейския съюз.
Екипът на Европа Директно Враца
и
младежите
от
Български
младежки червен кръст – Видин
„Подадоха ръка” на децата в
неравностойно положение от І-ви
до VІІІ клас, събирайки в този ден
учебни помагала и подходящи за
малките деца играчки.

На 9 май Център Европа Директно
Враца, съвместно с доброволците
от
Младежки
информационноконсултантски център Монтана,
поднесоха на обществеността в
Монтана
весел
микс
от
информационни материали за ЕС,
доброволческа кампания „От деца
за деца” за събиране на детски
играчки за деца в неравностойно
положение и кратка музикално –
танцова програма, поднесена от
детска градина № 12 „Здравец” –
Монтана, танцов ансамбъл при
сдружение „Младежки порив за
бъдещето”
–
Монтана,
индивидуални
изпълнители
от
народен
хор
„Пъстренец
Джуниър”.

„Телефонът
звънна!”
остана
само
символично
заглавие
на
доброволческата кампания на Центъра Европа Директно Враца, в която като
доброволци се включиха трима психолози и двама социални работници.
„...Ние сме от поколението, което подхожда с безрезервно доверие към
всички и всичко. Така сме възпитани и затова много ни боли, когато ни
лъжат фирми или ни „отлагат” институции...”
„...Ако някой не се замисли много сериозно за децата без родители, тези
деца след 10 години ще бъдат престъпници...”
С тази кампания, в Европейската година на доброволчеството, ние от
Център Европа Директно Враца желаем да покажем, че доброволчеството
има различни измерения. Едни садят дръвчета, други почистват, трети пеят
или разказват приказки. Разбирайки дълбоката болка, обида и трудност да
се справят с днешната действителност на възрастните хора и инвалиди от
Враца, двама от психолозите взеха решение всеки месец до края на
годината, в един определен ден доброволно да им предоставят своите
знания, способности и време, провеждайки безплатни консултации в
центъра. Центърът прие също поканата да гостува с лектори на Клубовете
по теми, които вълнуват хората. След днешната среща вече сме уверени, че
тя трябва да продължи и нейното името да се промени на дошлото
спонтанно от възрастните хора : „Помогнете ни да живеем достойно!”.

ПОДАРИ МИ УСМИВКА!
Така изглеждаха жените и мъжете
в началото...
Благодарение на
доброволния труд и
уменията на фризьорите
от Студио „БОНД” – Враца
- Милена Братанова
Студио „ФЪРСТ ЛЕЙДИ” –
Враца - Евелина Ненчева
и Ралица Маринова
Салон „ Павлина Генчева”
- Враца
Дом на красотата – Враца
- Емилия и Петър Петрови
Студио „ИДЕЯ, СТИЛ,
ИМИДЖ” – Враца - Иво
Иванов и Йолита ЦеноваЦветкова...

В края на деня те
изглеждаха и се
чувстваха така ...

По случай 2011 Европейска година на доброволчеството, център Европа
Директно Враца към ТПП-Враца за пръв път приветства доброволец от
Корпус на мира в България. Тери Доърти от САЩ стана неизменна част от
екипа на центъра - той се влюби не само в прелестния Врачански Балкан, но
и в желанието на гражданите да направят нещо за своето общество, за себе
си и за бъдещите поколения. Заедно помогнахме на местната библиотека
към Читалище "Развитие" да внесе проект към EIFL за разработване на
иновативни услуги в библиотеките, възродихме скаутското движение в
китното ни градче и организирахме безплатно обучение на английски език
за млади хора, имащи желание да развиват собствени идеи за бизнес и да
използват MS Excel на едно по-високо ниво, свързано с бизнес приложения.
Радваме се, че в рамките на Европейската година на доброволчеството
успяхме да направим толкова много неща, и то за по-малко от година.
Какво ли предстои?
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
Европейска година на доброволчеството: http://europa.eu/volunteering/
Алианс на Европейската година на доброволчеството:
http://www.eyv2011.eu/
Европейски младежки портал: http://europa.eu/youth/volunteeringexchanges/
Български Червен кръст: http://www.redcross.bg/year_volunteering1.html
Алианс на европейските доброволчески организации:
http://www.alliance-network.eu/
Прес-център на Европейската година на доброволчеството:
http://europa.eu/press_room/press_packs/european_year_2011/index_en.h
tm

БЕЗПЛАТНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ОТ ВСЯКА
ТОЧКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
00800 67 89 10 11

Информационен център Европа Директно Враца към Търговскопромишлена палата – Враца се съфинансира от Европейската общност и
е част от мрежата на Европейската комисия, чиято основна мисия е да
бъде връзката между Европейския съюз и гражданите на местно ниво, да
разпространява информация и да предлага съвети във връзка с
Европейските политики, активно да насърчава дебата за ЕС на местно и
регионално ниво, да позволява на Европейските институции да
разпространяват информация до гражданите и да дава възможност за
обратна връзка от на обществеността към тези институции.

ЕВРОПА ДИРЕКТНО ВРАЦА
ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА – ВРАЦА
ГР. ВРАЦА, УЛ. ХРИСТО БОТЕВ, 24
ТЕЛ. 092/ 660271, ФАКС : 092/ 626308
e-mail : eudirect-vratsa@online.bg
WEB: http://www.cci-vratsa.org/europe_direct/
2011 г.

