
1 
 

 

 

  

Световен ден на доброволеца 

 
На 5 декември отбелязваме Международния ден на доброволеца. За първи път той се чества през 1985 

г. по инициатива на ООН, когато Световната организация приканва правителствата и неправителствените 

организации във всички страни да изкажат уважението и благодарността си към доброволците и да дадат 

по-голяма гласност на дейността им. На този ден обществото отдава почит към хората, които с 

безвъзмезден труд помагат за подобряването на живота на уязвимите и нуждаещите се от помощ.  

 

Повече за доброволчеството 

Вероятно сте срещали човек, който е в нужда и моли за помощ. Може би сте гледали репортажите за 

хора, останали беззащитни след природни бедствия. Може би искате да прегърнете дете, което е болно 

или пострадало. Може би искате да защитите горите от изсичане или реките от замърсяване? 

Полагането на доброволен труд ви дава възможност да промените живот – нечий друг, както и вашия 

собствен. Със сигурност новините за бедствия или деца в нужда ви докосват и завладяват, а не винаги 

можете да си позволите да отделите от бюджета си. 

Ако искате да подкрепите някоя кауза, но не можете да дарите пари, можете да разчистите вещите си и 

да се откажете от тези, които не използвате често или са ви омръзнали, а можете да направите и нещо 

също толкова ценно – да дарите от времето си 

Работата като доброволец ще ви позволи да се срещате с нови хора, които имат подобни на вашите 

интереси. Ще създадете нови приятелства и контакти, които ще ви бъдат полезни при бъдещо търсене на 

работа. 

 

КАК ДА ПОМОГНЕТЕ КАТО ДОБРОВОЛЕЦ? ЕТО НЯКОИ ИДЕИ: 

• Помогнете на децата да растат и да се развиват, като се включите в извънкласните дейности, 

организирани от училище или местна организация, например читалище или общински детски комплекс; 

• Помогнете по празниците, като раздавате играчки на децата, храна на бедните или възрастните 

хора.. Проверете в близката църква или благотворителна организация дали не организират подобна 

кампания и не се нуждаят от помощта ви; 

• Помогнете за опазването на околната среда, като се включите в някоя местна природозащитна 

организация и почистите парк или коритото на някоя река. Посадете дърво или цветя. 

• Подкрепете кауза, свързана със здравето. Много от нас имат близки със здравословни проблеми 

(рак, диабет или HIV например). Може да отделите от времето си за организация, която набира средства за 

проучване на болестта, носи храна или предлага други услуги на болни. 

Източник: https://www.ngobg.info/bg/careers.html  
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Европейски корпус за солидарност 

Европейският съюз е изграден върху солидарност – споделена ценност, която се чувства силно в цялото 

европейско общество. Солидарността определя европейския проект и осигурява необходимото единство за 

справяне с настоящи и бъдещи кризи, като притежава силна морална основа. Солидарността предоставя 

ясен компас, който да насочва европейските младежи в стремежа им към по-добър съюз. 

Младите хора се нуждаят от лесно достъпни възможности за участие в дейности за солидарност, които 

да им позволят да изразят своя ангажимент в полза на общностите, като същевременно придобият полезен 

опит, умения и компетенции за своето лично, образователно, социално, гражданско и професионално 

развитие, и увеличат пригодността си към заетост. Европейският корпус за солидарност обединява младите 

хора, за да изгради по-приобщаващо общество, като подкрепя уязвимите хора и отговаря на обществените 

предизвикателства. Той предлага вдъхновяващо преживяване за младите хора, които искат да помогнат, 

да се учат и да се развиват, и предоставя единна входна точка за такива дейности на солидарност в целия 

Европейски съюз. 

Корпусът създава повече и по-добри възможности, обхващащи широк кръг от области, като интеграция 

на мигрантите, екологични предизвикателства, предотвратяване на природни бедствия, образование и 

младежки дейности. Той също подкрепя националните и местните участници в усилията им да се справят с 

различните обществени предизвикателства и кризи. 

Европейският корпус за солидарност има за цел да допълни усилията, полагани от държавите членки, за 

подкрепа на младите хора и облекчаване на техния преход от образование към пазара на труд в рамките 

на Младежката гаранция, като им предостави допълнителни възможности за стартиране на пазара на труда 

под формата на стажове или работни места в области, свързани със солидарността в съответната държава 

членка или в чужбина. 

Дейностите на Европейския корпус за солидарност подкрепят целите на настоящата Младежка стратегия 

на ЕС, която насърчава трансграничното доброволчество сред младите хора, както и предложението на 

Комисията за нова стратегия на ЕС за младежта за 2019-2027 г., която има за цел да насърчи младите хора 

хората да станат активни граждани, агенти на солидарността и положителните промени за общностите в 

Европа, вдъхновени от ценностите на ЕС и европейската идентичност. 

 

Източник на информацията: https://europeansolidaritycorps.bg/  

 

Този проект се реализира от Европейски информационен център – Велико Търново 

с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Информацията и мненията, 

публикувани тук, не отразяват задължително официалните становища на Съюза. 

Европейски информационен център  –  Европа Дирек тно ,  Велико Тъ рново  

пл. Център №2, ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", Корпус 5, каб. 510 
П.К. 345 

5000 Велико Търново 
Тел +359 62 605060 

 
europedirectvt@europeinfocentre.bg 

www.europeinfocentre.bg 
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