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Профили – Кои сме ние?

Име и фамилия: Катрин Домрьозе
Дата и място на раждане: 10.02.1997, Винзен/Луе
Местоживеене: Германия, Гюзтров
Височина: 1,80м
Тегло: 60кг
Цвят на очите: кафяв
Цвят на косата: кестеняв/зелен
Този брой на бюлетина се издава с финансовата подкрепа на програма Ерамзъм + в рамките на проект VIP-2, изпълняван от
Центъра за европейски инициативи, Стара Загора, България. Всички мнения и гледни точки, изразени в бюлетина, принадлежат на
техните автори и по никакъв начин не могат да бъдат смятани за официална позиция на програмата или на ЕС.

Любим цвят: зелено, червено
Любима храна: дюнер кебап
Любима музика: рок, пънк
Любимо животно: костенурка
Образование: гимназиално
Любим предмет: химия, изобразително изкуство,
спорт
Работа: Доброволец в България
Други любими неща: пиърсинги, атлетика,
рисуване

Име и фамилия: Камила Лумерцхайм
Дата и място на раждане: 13.02.1997, Ванген
Местоживеене: Германия, Донаушинген
Височина: 166 м
Тегло: 53 кг
Цвят на очите: кафяв
Цвят на косата: руса
Любим цвят: синьо
Любима храна: Гулаш
Любима музика: алтернативен рок
Любимо животно: катерица
Образование: гимназиално
Любим предмет: математика
Работа: Доброволец в България
Други любими неща: лято, джогинг,
четене

Този брой на бюлетина се издава с финансовата подкрепа на програма Ерамзъм + в рамките на проект VIP-2, изпълняван от
Центъра за европейски инициативи, Стара Загора, България. Всички мнения и гледни точки, изразени в бюлетина, принадлежат на
техните автори и по никакъв начин не могат да бъдат смятани за официална позиция на програмата или на ЕС.

Какво е ЕДС?

ЕДС (Европейска доброволческа служба)е програма на Европейската
комисия, която позволява на младите хора на възраст между 17 и 30
години да прекарат до една година в друга европейска държава.
Доброволците не плащат нищо за това преживяване и могат да работят
по широк спектър от проекти, например: в сферата на младежта,
куртурата и изкуството, околната среда…
(www.europeanvoluntaryservice.org)

Гмурни се надълбоко (от Катрин Домрозе)
Понякога най-добрите
моменти са тези,
които изобщо не сме
планирали. Моят
проект по ЕДС е найголямото
доказателство за това.

Въпреки че винаги съм
искала да живея в чужбина, никога не съм мислила, че ще прекарам една година в България.
Аз самата дори не кандидатствах за този проект. Организацията ме попита дали искам да се
присъединя и аз казах "да" още същия ден. Беше много спонтанно. След по-малко от месец
пристигнах в Стара Загора.
Изминаха пет седмици от началото на
проекта и аз съм невероятно щастлива.
През първата седмица организирахме
летен лагер. Това беше първият ми
шанс да се запозная с някои от децата в
града. Разбира се, повечето от тях не
говореха английски, а аз не можех да
кажа нещо повече от "да" и "не" на
български. Някак си успявахме да се
разбираме все пак. Беше много забавно, но не продължи много дълго (4 дни).
Този брой на бюлетина се издава с финансовата подкрепа на програма Ерамзъм + в рамките на проект VIP-2, изпълняван от
Центъра за европейски инициативи, Стара Загора, България. Всички мнения и гледни точки, изразени в бюлетина, принадлежат на
техните автори и по никакъв начин не могат да бъдат смятани за официална позиция на програмата или на ЕС.

След това трябваше да се справя с първия голям проект. Темата беше относно живота на село,
което на мен ми е много интересно. Подобни проекти са най-добрият начин да се
самоусъвършенстваш
и,
разбира
се,
да
се
запознаеш с много нови
хора.

Около 40 младежи от
Украйна,
Румъния,
Словения, Гърция, Турция и
България се събраха заедно
в село Ягода за едно
прекрасно
преживяване.
Направихме
много
презентации, креативни плакати и други групови задачи като правене на видео презетации и
взимане на интервюта. Също така се срещнахме с кмета на с. Тулово и посетихме местна
ферма, за да приложим дейности от всекидневието на хората, живеещи на село като доене на
крава, събиране на плодове, хранене
на прасета и др.
Разбира се, неизбежно е да има
известни проблеми по време на
проект, но няма по-приятно чувство от
това да знаеш, че си част от екип и си
необходим колкото всеки друг. Научих
много по време на този проект и
създадох много приятелства с хора от
различни страни.
Естествено исках да се срещна с тези
хора отново. Това и направих. Пътувах до Турция и Гърция и какво бих могла да кажа... Беше
просто възхитително и намерих дори още нови приятели. Надявам се това никога да не
свърши.
Днес посетихме училището
в село Дълбоки за първи
път. Ще бъде наша главна
задача да ходим там и да
работим с децата. Те са
наистина очарователни и
нямам търпение да се
срещна с тях отново. Също
така е добра възможност
да подобря българския си,
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тъй като децата не говорят английски.
Две от другите задачи, които са ни
възложени са, първо разбира се да
направим този бюлетин и второ да
сканираме стари книги в библиотеката.
Понякога също така ще преподаваме
английски на деца и ще помагаме с
организацията на проекти в бъдеще.
Разбира се, ще ви предоставим най-новата
информация възможно най-скоро. Нямам
търпение да преживея още много от тези вълнуващи събития по време на проекта ми и съм
сигурна, че няма да бъда разочарована.

За причините да бъда доброволец (от Камила Лумерцхайм)
Значи ще прекараш една година в България...но защо?" Това вероятно беше най-често чуваният
въпрос, след като споделих плановете си с всички. Независимо дали беше член на семейството
ми, учител, българи на моята възраст, които срещнах, дори децата, с които работих: всички те
ми задаваха един и същи въпрос. Тонът, с който беше задаван въпроса естествено варираше в
зависимост от това дали бяха развълнувани или разтревожени, но въпреки това реакциите си
приличаха много.
Честно казано, дори сега - след като съм отговаряла на въпроса стотина пъти все още изпитвам
трудности при намирането на точните думи. Постепенно си създадох навика да отговарям с
фразите "Искам да науча повече за различна култура", "Искам да опитам нещо различно" или
да "придобия житейски опит". Всички те без съмнение са верни, но все пак се чудя какво беше
нещото, което ме накара да взема това решение.
Друг много лесен отговор би бил „А защо не?“, но лично за мен това изобщо не отговаря на
истината. Разбира се, мога да говоря само за себе си, но процесът на кандидатстване за ЕДС
проект изискваше много време и усилия и след толкова много молби за участие, на които не
получих отговор, както и откази след интервютата по скайп, след притесненията, че изобщо
няма да си намеря организация, която да ме иска, не вярвам, че бих спряла до тук, ако
причината беше само желанието ми да опитам нещо различно.
По време на подготвителния семинар научихме за различните видове мотивация: да пътуваш
по света, да помагаш на другите, да избягаш от рутината на ежедневието, да придобиеш
практически опит за бъдещата си професия, да намериш себе си и т.н. По време на нашата
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дискусияразбрахме, че, за да запазим мотивацията, не трябва да се фокусираме само върху
едно нещо. Нужни са повече причини за това да правиш това, което правиш. И ако това е
пирчината да нямам точен отговор на въпроса защо съм доброволка, значи не трябва да се
тревожа и да се съмнявам дали съм взела правилното решение. Причините може и да е трудно
да бъдат обяснени или пък може да се изменят по време на проекта, но винаги ще бъдат
достатъчно

много.

И

едно

последно нещо: точно в момента,
след

почти

два

месеца

от

началото на проекта, може би все
още няма да съм в състояние да
отговоря на въпроса защо съм
искала да бъда тук, но мога да ви
посоча много причини защо това
е било правилното решение.

Други мнения
Доброволчество в Естония:
“От началото на септември аз съм в Талин, столицата на
Естония. Работата ми изисква да правя по-лесен живота на
хора с ментални и физически увреждания, да им давам
индивидуална подкрепа и да улеснявам живота им в
обществото.
Моята организация “Päevakeskus Käo“ има различни работни
групи и аз работя заедно с трима социални работници, които
се грижат за шестима клиенти.
Защо съм доброволка? От една страна, исках да помагам на
хора, които са в нужда и нямат същия шанс в живота като мен.
От друга страна, исках да опозная Европа и да разбера какво е да съм част от нея докато живея
в страна с различна степен на развитие. ”
(Денис, 18 г., от Германия)
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„Европейската доброволческа служба ми даде
шанса не само да пътувам в чужбина и да работя
тук в Естония, но също разшири моя хоризонт.
Очаква ме година с много предизвикателства, които изцяло могат да ме погълнат – нов език,
нова държава. В моя проект аз работя с хора с увреждания. Посредством екскурзии, работни
срещи и други дейности ние успяваме да натрупаме опит, който не бих могла да открия, ако
просто бях пътувала през ваканцията .“
(Анна, 18 г., от Германия)

Автори на бюлетина:
Име:

Катрин Домрозе

Камела Лумерцхайм

Phone:

00359879055592

00359876294989

E-mail:

kathrin.domroese@web.de

camilla.lummerzheim@gmx.de

Преводач на български език:
Ивайло Найденов, inaydenovcei@gmail.com
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