Партньори по проекта
ALDA
Асоциация на агенциите за местна демокрация
Лице за контакт: Антонела Валморбида
E-mail: antonella.valmorbida@aldaintranet.org
Aдрес: Съвет на Европа, 67075 Страсбург, Франция
Teл. +33 390 214 593 - Факс. +33 390 215 517
Web site: www.alda-europe.eu

Местна Агенция за Демокрация - Сисак

Лице за контакт: Паула Раузан
E-mail: Ldesk-si@sk.t-com.hr
Адрес: С.И.А. Радица 2, 44000 Република, Хърватска
Teл. +385 44 521 227 - Факс. +385 44 521 231
Web site: www.Lda-sisak.hr

участвайте в нашия проект:
Мобилност за демокрация в Европа

НПО „Хоризонт”

Лице за контакт: Теодор Билуши
E-mail: teodor.bilushi@libero.it/sh.horizont@gmail.com
Адрес: Lagjia „Варош 92“, Гирокастер, Албания
Teл. +355 68 4023608 - Факс. +355 84 263039
Web site: www.horizont-albania.com

Бъдете мобилни

за да придобиете знания и опит!

KMOP - Kendro Merimnas Eikoyennias kai Pediou

Лице за контакт: Аристеа Лиарокапи
E-mail: european_projects@kmop.gr
Aдрес: Соупри 4,14562 Кифисиа (Атина), Гърция
Teл. +30 210 6234550-1
Web site: www.kmop.gr

Станете доброволци
LDA SISAK

ACRO - Active Creative and Reforming
Organisation
Лице за контакт: Никос Панагиотоу
E-mail: acro.ngo@gmail.com
Aдрес: Матрозоу 1, 52100 Кастория, Гърция
Teл. 0030 6948661778

Национален Форум Алтернативи, Практики,
Инициативи (NF API)

Лице за контакт: Стойка Белева
E-mail: apiplovidv@gmail.com
Aдрес: гр. Пловдив 4023, ж.к. Тракия бл. 96 вх.Е, ет.7
Teл. +359 32 588 786
Web site: www.apiplovdiv.tripod.com

Проектът се реализира с подкрепата на Европейския съюз:
подкрепа за НПО на европейско равнище работещи в
областта на активното гражданство.

Identità e Dialogo

Лице за контакт: Александра Ричардели
E-mail: aricciardelli80@gmail.com
Aдрес: Piazza Mignanelli 25, 00187 Roma, Italia
Teл. +39 339 8961676
Web site: www.identitaedialogo.eu

За повече информация:
www.apiplovdiv.tripod.com

за да служите на общността си!

ALDA (Асоциация на агенциите за местна демокрация),
Франция, заедно с НПО Хоризонт, Албания, Национален
форум Алтернативи, Практики, Инициативи, България,
Агенция за местна демокрация – Сисак, Хърватска,
АКРО и КМОП, Гърция и Identità e Dialogo, Италия,
стартират инициатива за насърчаване непрекъснатата
обмяна на опит между представители на гражданското
общество, с цел преодоляване на пропуските в
демократичното управление.

На този линк ще откриете и информация за останалите
събития по проекта, както и специализирана информация относно доброволческите програми за мобилност
в рамките на Европейската общност!
Екипът на НФ АПИ е на Ваше разположение за всякакви въпроси относно доброволчеството и услугите
свързани с него, с цел промяна на нагласите в съвременното гражданско общество. Можете да се свържете
с нас и по електронна поща след като предварително
сте заявили Вашият интерес към проекта.
Успешни доброволчески програми в България и Европейския Съюз
Европейска ДОБРОВОЛЧЕСКА служба - ЕДС (EVS)
дава възможност за включване на млади хора между 18
и 30 години в международни доброволчески дейности
на територията на Европейския съюз и извън него.
Какво е ЕДС (EVS)?
EVS включва най-малко 1 посрещаща, 1 изпращаща
организация и 1 доброволец ДОБРОВОЛНА работа,
извършвана от младежи, на територията на страна,
различна от родната му
Дейност свързана с придобиване и внасяне на нов
опит в дадена сфера и допълнителна стойност за
всички участници в проектите
Дейност свързана с насърчаването на активно сътрудничество и взаимодействие между преките и
непреки участници в проектите
В един проект могат да се включват индивидуални
и/или групови дейности по ЕДС

•
•
•
Мобилността, като основна ценност на Европейския
Съюз, е поставена в основата на проекта Мобилност
за демокрация в Европа. Седем европейски
неправителствени организации ще обменят опит и
добри практики с цел да насърчат доброволческата
дейност както на местно, така и на евопейско ниво.
По този начин ще бъде изградена европейска мрежа
за „обучение” на гражданското общество, която да
популяризира доброволчеството и работата в екип.

Нашият проект
Всеки партньор ще организира срещи с доброволци, с
цел представяне на различни национални и европейски доброволчески програми. Можете да проверите
датата на събитието в Пловдив на нашата интернет
страница: www.apiplovdiv.tripod.com

•

Какво НЕ Е EVS?
Не е доброволческа дейност, която е неструктурирана и непланирана
Не е стаж в предприятие или НПО
Не е замяна на работно място
Не е туристическа дейност
Не е езиков курс
Не е дейност, която може да донесе лична финансова
облага

•
•
•
•
•
•

За повече инфрмация моля, посетете следната интернет страница: http://www.youthbg.info/bg/youth_in_
action/2/1/

Сдружение Национален Форум АПИ е неправителствена организация, създадена по Закона за юридическите лица с нестопанска цел основана през 2002
г. Сдружението инициира проекти в областта на активното гражданство, културата и образованието в
България и чужбина, насърчава и стимулира обмена
на идеи и професионална информация.

Цели на организацията

Подкрепа на активно гражданско участие в обществения живот и утвърждаване на принципите на
гражданското общество и демокрацията.

Основни дейности
Обучителна дейност
Провеждане на семинари, конференции, обучителни
пътувания, работни срещи, тематични вечери, съвместни изяви и запознаване обществеността с историята и развитието, и постиженията на сдружението.
Осъществява международно партниране и сътрудничество със сродни организации, както и с организации в страната.
Разработва проекти, свързани с целите на сдружението.
Изготвя програми за обучение на своите членове.
Обществени кампании – разработване на местни
политики и стратегии, базирани на задълбочен анализ на потребностите на целевите групи.
Образователни дейности – подпомагане на ученици
и родители за подобряване комуникацията и работата в екип. Подпомагане специалисти свързани с
интеграцията на деца и ученици със специални образователни потребности.
Доброволчество.

•

•
•
•

