Как се изпращат и посрещат доброволци?

Акредитация – що е то?

Всяка акредитирана организация за посрещане и изпращане на доброволци има ангажименти, които трябва да
изпълни.

Акредитирането е процес на оценка на капацитета на
дадена организация да посреща и / или изпраща доброволци - служи за получаване на достъп до Европейска
доброволческа служба и гарантира, че са спазени минималните изисквания за качество на програмата.

Основните отговорности на изпращащите организации са свързани с:
Осъществяване на контакти при търсенето на място за
доброволците
Договаряне с посрещащата организация и доброволците
Разработване и управление на проект
АХА застраховка
Подготовка на доброволеца
Комуникация и подкрепа на доброволеца
Дейности след завръщане
Популяризиране на проекта, дейностите и програмата
... и много други :)

Преди да се подаде Заявка за акредитация организацията е добре да си отговори на следните въпроси:

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР
„ЕВРОПЕЙСКИ МЛАДЕЖКИ
ПРОГРАМИ И ИНИЦИАТИВИ”

Програма
„Младежта в действие”
2007 - 2013

Каква е нейната мотивация за участие?
С какво доброволците ще допринесат за развитието и
дейностите на организацията?
Каква би била ползата за доброволците?
Каква би била ползата за организацията?
Какви дейности можете да предложи на бъдещите доброволци?
На кого може да разчита при реализирането на проекта?
Заявка за акредитация - подава се на формуляри, които могат да бъдат изтеглени от страницата на НЦЕМПИ,
на електронен (CD) и на хартиен носител (на български
и английски език). Към формулярите се прилага и копия
на съдебно решение, актуално състояние – 3 месеца към
датата на подаване на заявката и регистрация по ЕИК.

Посрещащите организации се грижат за:
Изработване и прилагане на критерии за подбор на
доброволците
Популяризиране на проектните дейности
Договаряне с изпращащата организация и доброволците
Разработване и управление на проекти
Настаняване и храна за доброволците
Осигуряване на обучение, доброволчески дейности и
реализиране на собствен проект
Избор на ментор / ментори
Езиков курс
Безопасност и управление на конфликти
Youthpass сертификат
Популяризиране на проекта, дейностите и програмата и резултатите от тях
... и много други :)

Документите се подават в НЦЕМПИ без срок за кандидатстване!

Национален център
„Европейски младежки
програми и инициативи”
(НЦЕМПИ)
София, 1113
бул. Цариградско шосе 125,
блок 5, ет. 2
тел. 02/ 973 65 93

www.youthbg.info

Европейска
доброволческа
служба

Доброволци в Европа – какво и как?
Програма „Младежта в действие” ви предоставя уникалната възможност да станете част от голямата мрежа,
наречена Европейска доброволческа служба
Чрез нея можете:
• да получите неформално образование,
• да почувствате удовлетворението от доброволния
труд
• и да опознаете друга култура.
Ако искате да намерите нови приятели, да преодолеете
предизвикателства, да ви забележат, да участвате в интернационално парти и да се почувствате полезни - ние
ще ви подкрепим!

Доброволческите дейности се осъществяват чрез проект, който се разработва заедно с изпращаща организация (родината на доброволеца или държавата, в която
живее) и посрещаща организация (в държавата, в която
ще се осъществява доброволческата дейност).
Не всяка организация може да бъде изпращаща или посрещаща, тъй като за да работи по Европейска доброволческа служба, тя трябва да има право да участва в програмата (да има акредитация).

Младите хора могат да се възползват само веднъж от възможността, която им предоставя Европейска доброволческа служба и затова е необходимо много добре да се
подберат дейностите и мястото на тяхното реализиране.
По този начин доброволците ще си гарантират успешна
доброволческа служба и позитивни емоции от нея.

Акредитираните организации могат
да бъдат намерени тук:
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm
За да се свържете с изпращаща организация от тази
база данни е необходимо да се изпрати писмо на електронната поща, посочена от организацията, с прикачени
файлове - CV и мотивационно писмо, както и контактна
информация за връзка с вас. Организацията следва да
подпомогне доброволеца при търсенето на посрещаща
организация, да уговори всички условия за живот и работа, както и да подготви и защити проект пред Националната агенция на програма „Младежта в действие”, за
България тази роля се изпълнява от Национален център
„Европейски младежки програми и инициативи”.

Всеки бъдещ доброволец е необходимо да се запознае
подробно със своите права и задължения от Наръчника,
който може да се намери тук: www.evsguide.eu.
Полезни връзки, които ще ви помогнат да намерите своята посрещаща организация и своя проект:
http://youthforeurope.eu
http://youthnetworks.eu

За да бъдете доброволци по програмата
трябва да знаете:
Европейска доброволческа служба предлага възможност на младите хора между 18 и 30 години да извършват
доброволческа служба в страна различна от родната, за
период от 2 седмици до 12 месеца
Всички разходи свързани с доброволческата служба се
покриват от програмата, а доброволците заплащат единствено 10% от пътните си разходи.

