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Стъпка 1 

Преди всичко, налага се да си намерите Изпращаща организация от вашата държава, която да 

има желание да работи по проект, по кото да те изпрати в чужбина. Поне в Германия, тази 

стъпка беше доста лесна. Има такива организации в повечето големи градове и от опит твърдя, 

че те винаги показват готовност да те подкрепят. Свържете се с такава организация достатъчно 

рано, за да им дадете време да намерят подходящ за вас проект.  
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 Стъпка 2 

Сега е време да потърсите подходящ проект. Можете сами да си намерите приемаща 

организация в чужбина в базата данни (europa.eu/youth/evs_database) и да ги попитате дали 

имат свободни места и нови проекти. Можете също да следите специализирани сайтове и 

групи в социалните мрежи, където организациите публикуват анонси за проекти, по които 

можете да кандидатствате.  Тази стъпка може да отнеме време и причината за това е, че има 

много млади хора, които търсят проекти. Така че, вероятно ще ви се наложи да кандидатствате 

повече от веднъж и да се явявате на интервю няколко пъти докато намерите своята 

организация. Но не се отказвайте, защото усилията определено си струват и ще можете 

истински да се зарадвате, когато най-после откриете организацията, която е готова да ви 

приеме. Вашата изпращата организация също би могла да помогне в търсенето на подходящия 

проект.   

 

 

Стъпка  3 

В зависимост от това дали твоят проект вече е получил финансиране или не, може да се 

наложи да почакаш и да се надяваш, че Европейският съюз ще одобри проекта и ще 

предостави необходимите средства.   

 

 

 

Стъпка 4 

Вече е време да приготвиш всичко за пътуването в чужбина: 

купи си билети и планирай маршрута, информирай се за 

държавата и организацията, подготви всички необходими 

документи, кажи „довиждане“ на семейството и приятелите  

 

И после – вероятно по-скоро отколкото си очаквал, може 

да се окажеш в началото на етап от живота си, който е 

вълнуващ, пълен с предизвикателства, събития и емоции. 
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Какво е да работиш в ромско училище  (от Катрин Домрьозе) 

 

Два пъти седмично ние посещаваме основното училище в с. Дълбоки. Това е малко село, 

разположено в югоизточна България. Намира се в подножието на Сърнена гора.   

Да ходим там е част от нашата работа, но ние не го възприемаме като „работа“. Аз се влюбих в 

това място  още от първото ни посещение там.  Учителите са толкова мили, а децата са 

прекрасни! Нашата задача е да мотивираме 

децата да посещават учебните занятия 

редовно. Изненадващо, но успяваме, поне в 

понеделник и четвъртък, когато ние сме там. 

Свободни сме да решаваме как да работим с 

децата. Ние или изработваме нещо, или 

играем игри навън или им преподаваме 

английски език. Но, без значение какво е, 

децата винаги имат огромно желание да го 

правят.  

Последният път изработихме страхотни маски, а също и цветни хвърчила. За нас е важно 

децата да проявяват въображение и да си прекарват приятно.   
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Искаме също да ги научим да се държат 

възпитано, да разрешават конфликти и да 

бъдат широко скроени. Затова играем игри за 

създаване на екипно чувство, а също им 

преподаваме английски език и география.  

Когато казах на моето семейство и на приятелите си, че ще работя в ромско училище, някои от 

тях се притесниха и ме предупредиха да внимавам. 

Разбира се, винаги трябва да бъда внимателна, но не 

мисля, че трябва да внимавам повече, само защото става 

въпрос за ромско училище.  Мисля, че все още има 

предразсъдъци по отношение на ромите. Но точно затова 

животът им не е никак лесен. Все пак, те дават най-

доброто от себе си и остават позитивни през цялото 

време. Разбира се, не може да се каже, че понякога не е 

трудно за се разбереш с децата. Някои така и не се 

научават, че е важно да се работи в екип. Но нали точно 

затова сме тук? Искаме да им помогнем и наистина се 

надявам, че те ще ни помнят дълго.  Децата много 

обичат, когато им обръщаме внимание и често крещят имената ни. В началото това малко ме 

притесняваше, защото не знаех как да реагирам, ако две деца се сбият, например. С времето се 

научих да се справям с такива ситуации, но все ощи има езикови бариери, които трябва да 

преодолея.  

Всеки път, когато се срещаме с децата, те са изключително щастливи и когато занятието 

приключи, не ни 

пускат да си 

тръгваме. Винаги се 

радвам да видя 

усмивките им. За мен 

това е изненадващо 

откритие, защото 

преди да започна 

своя проект никога не 

бях работила с деца и 



Този брой на бюлетина се финансира от програма Еразъм + в рамките на проект VIP-2, изпълняван от Центр за европейски 
инициативи, Стара Загора. Всички гледни точки и мнения, изразени в бюлетина, принадлежат на своите автори и не могат да се 

считат за официална позиция на програма Еразъм + или Европейския съюз. 

 

дори не планирах да се занимавам с това в бъдеще. Не защото не обичам децата, а защото не 

бях сигурна ще мога ли да се справя. Не бях уверена в себе си, но тук, в моя доброволчески 

проект, получавам цялата подкрепа, от която се нуждая.  

Други проекти 

Казвам се Йоханес Тоста. От юли 2015 г. съм доброволец в Люксембург и работя по проект, в 

който хора с ментални увреждания получават шанса да бъдат професионални актьори. В 

момента работим по нова пиеса, която ще представим на сцена през ноември. Аз 

придружавам групата по време на репетициите и отговарям за озвучаването и осветлението. 

Освен това, моя задача е да направя дизайна на програмната брошура. Много ми харесва да 

работя по този проект, защото задачите ми са доста разнообразни. Харесва ми и живота тук по 

принцип – в апартамента, който споделям с други доброволци и в местната общност. Всеки ден 

трупам нов опит, който ми помага да израсна като личност.   

Интервю в края на проекта  (Въпросите зададе Катрин Домрьозе) 

 

1. Представи се накратко 

Здравейте, аз съм Давид. Идвам от Португалия и 

съм на 26 години. Бях доброволец на Центъра за 

европейски инициативи в България от януари до 

октомври 2015 г.  

2. Какво беше най-хубавото нещо в твоя проект? 

Запознах се с много различни хора. С повечето от 

тях станахме добри приятели и научих много за 

различни култури из цяла Европа.  

3. Кое е най-важното нещо, което научи по 

време на проекта? 

Научих много важни уроци, но най-важно е, че открих с какво искам да се занимавам в 

бъдеще.  
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4. Кое беше най-голямото предизвикателство? 

В началото на проекта не можех да комуникирам с местните хора.  

5. Кое най-много ти хареса в България? 

Хората. Някои хора имат прекрасен манталитет. Ако им хрумне идея или пък проект, те бързо 

започват да работят по това. Никога не съм виждал нещата да се случват толкова бързо и 

лесно.  

6. Имаш ли планове да се върнеш в България? 

Разбира се! Има места, където е чудесно да се живее, животът е евтин и интернет връзката е 

невероятно добра. 

7. Случи ли ти се да изгубиш мотивация по време на проекта и да поискаш да се откажеш? 

Никога. Това беше една от най-позитивните, забавните и интересните години в живота ми. 

Понякога работата беше изморителна, разбира се, но винаги получавах чудесна подкрепа от 

хората около мен. 

8. Какъв съвет ще дадеш на хората, които искат да участват в проект по Европейската 

доброволческа служба? 

Изберете си добър проект, който отговаря на вашите интереси, и проверете дали 

организацията е надеждна. Ако имате добър късмет като моя, няма да се разочаровате!  

9. Натрупаният опит като доброволец как ще ти помогне в бъдеще? 

Тази година ми беше по-полезна от последните 3 години взети заедно. Научих се да 

съжителствам с други хора, опознах различни култури  и ценности, придобих нови умения и 

разширих мирогледа си. Всичко това ме промени толкова много, че е трудно да се опише. 

10. Какво ти предстои сега?  

Ще се завърна в Португалия и ще използвам всичко научено и контактите, които създадох, за 

да направя живота си такъв, какъвто искам да бъде.  
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