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ОТ КАМИЛА ЛУМЕРЦХАЙМ  СЪДЪРЖАНИЕ: 

Измина повече от месец откакто 
започнаха доброволческите ни 
дейности в СОУ „Иван Вазов“ в Стара 
Загора. Там сме във вторник и сряда 
всяка седмица. Работим следобед с 
деца от втори клас, след часовете и 
преди родителите да ги отведат 
вкъщи.  

 

Децата са доста различни от тези, с 
които сме свикнали да работим – бяха 
резервирани в началото и не толкова 
сговорчиви. Но винаги са много 
щастливи да ни видят и участват с 
радост във всяко от заниманията. 
Хувабо е, че в класната им стая винаги 
намираме полезни неща – водни 
боички, хартия, лепило …Това (както 
и фактът, че учителката на моя клас 
говори английски и може да 
превежда, когато е необходимо) ни 
позволява да изработваме и по-
сложни неща.  

В сряда миналата седмица беше 
денят на свети Мартин, затова 
решихме да покажем как децата в 
Германия празнуват този празник, 
защото, по мое мнение, тази традиция 
е много хубава.  

 

Празник на свети Мартин 

От Камила Лумерцхайм 
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Първо подготвихме малко украса. 
Оцветихме хартия, залепихме я на 
стъклени чаши и изработихме шарени 
свещници.  

За разлика от германския ноември, 
който е доста мрачен и студен, 
миналата седмица в България беше 
топло и слънчево, така че ефектът от 
запалените свещи не беше така видим.  

Въпреки това, децата много се 
вълнуваха. Отне ни доста време да 
запалим свещичките, защото когато 
приключихме, свещичките на три от 
децата бяха вече изгаснали. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Друга част от малката „програма“ 
беше представянето на легендата за 
свети Мартин, който разкъсал дрехата 
си на две, за да я сподели с беден 
човек през една студена зимна нощ.   

Разполагахме с текст, преведен на 
български език и мисля, че историята 
им хареса. 

Когато им дадохме сладкиши, те ги 
споделиха с децата, седящи до тях. 
Когато поискаха втора бисквита, 
обаче, дори и не помислиха за 
споделяне с другите. В този момент 
наистина ми се искаше да мога да 
говоря повече български, за да говоря 
с децата.  

  

. 

Това беше един малък недостатък на 
занятието, но все пак го възприемам 
като интересен опит.  

Научих, че има много дребни неща , 
които трябва да приготвиш дори за 
нещо, което ти звучи много лесно и се 
изисква добро планиране, ако не 
искаш на децата да им стане скучно и 
накрая всичко да се превърне в хаос.  

Видях също, че на децата им е 
интересно, когато им разказвам за 
Германия и съм сигурна, че ще им 
покажа и други неща от моята 
държава в бъдеще.  
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Преди всичко, трябва да знаеш какъв 
проект търсиш. Отговори си на този 
въпрос и прочети описанията на 
проектите наистина внимателно.  

Вярно е, че имаш право да промениш 
някои от дейностите в хода на самия 
проект и да бъдеш креативен, но това 
трябва да е свързано с основната идея 
на проекта. 

Моят най-важен съвет е: не избирай 
проекта по държавата! Знам, че 
много хора искат да отидат в Англия, 
Испания, Италия и т.н., но повярвайте 
– ако не харесвате своя проект, 
престоят няма да ви хареса. Освен 
това, много хора кандидатстват за 
проекти в тези държави, така че 
шансът да изберат вас намалява.  

Самата аз имах точно този проблем. 
Ужасно много исках да отида във 
Финландия. Опитах всичко, но 
получавах само откази отново и 
отново. Не кандидатствах за други 
държави, а дейностите в проекта 
нямаха никакво значение за мен. Ето 
как изгубих почти 5 месеца.  

 

 

После разбрах, че съм допуснала 
голяма грешка. Тогава 
кандидатствах за други проекти в 
различни държави и нещата бяха 
вече различни. 

Единственото, което имаше 
значение, вече беше проектът, а 
не държавата. И ето го 

резултатът – сега съм в България и 
участвам в най-добрия проект на 
най-добрата организация с най-
готините хора. 

Трябва да знаете, че понякога отнема 
доста време, за да намерите 
перфектния проект. Не забравяйте и, 
че има много други кандидати. Така 
че, ако посрещащата организация не 
ви одобри, това не означава, че не сте 
достатъчно добри за тях, а само, че 
има и други хора, които се 
интересуват от същия проект.  

Радвам се, че си промених решението 
относно държавата, където искам да 
замина. Дори съм убедена, че е по-
интересно да опознаеш напълно 
непознати места отколкото да 
заминеш за популярна държава, 
каквато е Англия. Може да ви се стори 
по-трудно понякога, но може да 
научите много и да се развиете като 
личности посредством дейностите в 
проекта. 

 

 

 

Ако искате да си намерите 
перфектния проект, тези линкове 
може да ви бъдат полезни: 

http://europa.eu/youth/evs_database  

http://europa.eu/youth/vp/opportunity_l
ist_en  

https://www.salto-youth.net/  

https://www.facebook.com/groups/EVS.
vacancy/  

http://www.youthnetworks.eu/  

http://eurodesk.eu/  

http://europeanvoluntaryservice.org/   

Не губете мотивация и не се 
предавайте. Бъдете търпеливи, 
бъдете смели и станете щастливи 
доброволци!   

Как да намериш подходящия 
доброволчески проект 
От Катрин Домрьозе 

http://europa.eu/youth/evs_database
http://europa.eu/youth/vp/opportunity_list_en
http://europa.eu/youth/vp/opportunity_list_en
https://www.salto-youth.net/
https://www.facebook.com/groups/EVS.vacancy/
https://www.facebook.com/groups/EVS.vacancy/
http://www.youthnetworks.eu/
http://eurodesk.eu/
http://europeanvoluntaryservice.org/
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Разговаряхме с Тодор Орехов, който 
наскоро се завърна от своя 2-месечен 
доброволчески проект в Полша.  
 
„Какво правихме по време на проекта? 
Повечето време пътувахме. Бхме на 
различно място всяка седмица, с 
изключение на една от седмиците, 
когато ползвахме нашата ваканция. 
Но, разбира се, пътуването не е 
единственото нещо, което правиш по 
време на своя доброволчески проект. 
Нашата работа беше предимно в местни 
училища и детски градини, където 
правехме презентации за нашите 
държави и организирахме спортни 
събития. Понякога имахме трудности в 
работата. Веднъж, например, 
очаквахме 10-11 годишни деца, а 
вместо това трябваше да работим с 2-
годишни. Нямахме представа как да 
работим с тях, защото дейностите, 
които бяхме подготвили не бяха 
подходящи за толкова малки деца. 
Опитахме да импровизираме и 
измислихме няколко игри, но като се 
сетя за израженията на лицата им, не 
мисля, че това им хареса много.“ 
 
Подробности за проекта на Тодор 
можете да прочетете в подробно 
интервю в следващия брой на 
бюлетина.  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обикновено ви разказваме как се 
справяме ние като чужденци в 
България. Време е да направим 

обратното: 27-годишният 
българин Христо живее и работи в 
Словения като доброволец от 
началото на октомври. Той 
отговори на нашите въпроси за 
своите преживявания до момента.   
 
Защо реши да заминеш като 
доброволец?  
 

Научих за ЕДС преди две години. 
Много ми хареса концепцията на тази 
програма, но все се намираше нещо, 
което да ме спира (университет и т.н.) В 
началото на 2015 г., обаче, реших да 
кандидатствам за различни 
доброволчески проекти, които ми се 
сториха интересни. Бих казал, че ЕДС е 
повече възможност за личностно 
развитие, придобиване на нови умения 
и компетенции. От друга страна, да 
живееш в друга държава помага да се 
научиш да се справяш сам в различни  
ситуации, да добиеш опит.  
 
 
За какво е твоят проект и какви са 
задачите ти като доброволец? 
 
Името на проекта е „Да запазим 
добрата работа“. Основната идея е да 
се работи с младите хора, които имат 
нужда от мотивация принамиране на 
работа. Аз отговарям за 
организирането на уъркшопове по 
теми, свързани с основната тема на 
проекта.  От друга страна, имам личен 
проект, който официално започва след 
седмица. Аз ще работя с ученици от 
местната гимназия по различни теми, 
свързани с техните интереси.  Методът 
на работа, разбира се, ще бъде 
неформалното обучение.  
 

Мнението на 
другите  
С участието на  Тодор Орехов 

Интервю с доброволец  
от Камила Лумерцхайм 
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Какви са първите ти впечатления от 
Словения? 
 
Природа, природа иприрода. Повече от 
половината територия на страната е 
покрита с гори. Пейзажът е толкова 
зелен! Много ми харесва!  
 
Какво беше най-хубавото нещо, което 
ти се случи досега? 
 
Един от най-хубавите моменти беше, 
когато се почуствах част от екипа на 
младежкия център, почувствах се 
наистина приет от местната общност и 
от хората, които работят или са 
доброволци тук.  
 
А кое беше най-голямото 
предизвикателство досега? 
 
Всъщност, не мога да посоча нещо 
конкретно. Всеки път, когато 
изпълнявам някаква задача, е 
предизвикателство за мен, но 
определено много ми харесва. Това е 
начинът да създадеш нещо добро, 
нали?  
 
По какво животът в Словения се 
различава от живота в България? 
 
Живея тук от месец и половина, така че 
не мога да изброя много различия. 
Мога, обаче, със сигурност да кажа, че 
словенците много обичат да карат 
колело, особено в Любляна. Изобщо, 
повече се занимават със спорт. 
 
Какво би искал да ти се случи по време 
на доброволческия проект? 
 
Да се развивам посредством работата, 
за която съм отговорен в проекта, да се 
сработя с друготе доброволци и да 
можем да осъществим общи проекти 
заедно. Освен да работя, бих искал да 
пътувам колкото мога повече. Има 
толкова много неща за разглеждане тук 
в Словения и в съседните държави, че 
наистина нямам търпение. Не на 
последно място, искам да  намеря 
много нови приятели.   
 

Кое е най-важното нещо, което научи 
от началото на проекта до сега? 
 
Научих се просто да върша нещата 
добре, да преследвам целите си, да 
бъда проактивен. Разбира се, научих да 
казвам на словенски „благодаря“ и 
„моля“, мога също да си поръчам хляб 
или кафе.  
 
Има ли нещо друго, което искаш да 
споделиш? 
 
Бих приканил всеки, който се чувства 
отворен към приключения, 
предизвикателства, нова среда, да 
участва в проект по Европейската 
доброволческа служба. Това е едно 
наистина вълнуващо преживяване. И не 
забравяйте, че всеки сам е отговорен за 
качеството на своите преживявания.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Автори на бюлетина: 
 
 
Име:   Kathrin Domröse  
 
Телефон:   00359879055592  
   
E-mail:  kathrin.domroese@web.de 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Camilla Lummerzheim 
 
0876294989 

 
camilla.lummerzheim@gmx.de 
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