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ПЕАМБЮЛ
Национален младежки форум /НМФ/ е най-голямото младежко обединение в
България, което включва в състава си 41 младежки организации. Основната мисия на
организацията е да изведе на преден план ролята и значението на младежките
организации и младежката работа в развитието и създаването на активни и
компетентни млади хора, които могат да се реализират и допринесат за едно
проспериращо общество.
ВЪВЕДЕНИЕ
Национален младежки форум (НМФ), като осъзнава отговорността си пред българските
младежи, европейските си и международни партньори, и след, като се запозна с
всички актуални документи в сферата на доброволчеството на национално и
европейско равнище, приема тази позиция за доброволчеството в България като част
от Европейските и световни действия и регламенти по темата.
Имайки предвид значението на доброволчеството във всички сфери на обществения
живот, Национален младежки форум (НМФ) идентифицира доброволчеството като
значим фактор за развитието на младите хора в България, социалното включване,
активно гражданство и развитие на обществото в по-широк смисъл.
Заради това доброволческата дейност трябва да се разглежда като жизненоважно
измерение на социалния и демократичен живот, а не само да се оценяват услугите,
които тя предоставя или дейностите, които улеснява.
В България доброволчеството се свързва предимно с негативни и остарели дефиниции.
Отчитайки този факт и изключителното значение на доброволчеството за младите хора
и младежките организации днес, Национален младежки форум се ангажира с
популяризиране и развитие на доброволчеството в своите Стратегически приоритети за
периода 2011-2018 година. Като отдава особено значение на доброволчеството в
областта на развитието на неформалното образование, гражданската активност сред
младите хора и регламентирането на правната рамка за развитието му в България. С
разработването на ясна политика в областта на доброволческата дейност целим
насърчаване на участието на младите хора, младежките организации и ангажиране с
подкрепа и конкретни действия за доброволчеството от всички отговорни институции.
Този документ надгражда приоритетите на Национален младежки форум относно
доброволчеството и има за цел да подпомогне всички заинтересовани страни в
определянето на ясна визия за бъдещето на доброволчеството в България.
За да определи областите, които в най-голяма степен биха дали положителен резултат,
и като се опира на досегашната си работа, Национален младежки форум:
ВРЕМЕ Е МЛАДИТЕ ДА ВЗЕМАТ ДУМАТА!
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 В сътрудничество с Община Варна, Младежко сдружение за мир и развитие на
Балканите, Сдружение “Варненски младежки фестивал” и Европейски младежки
форум - проведе Национална среща “Младежко доброволчество” с финансовата
подкрепа на Програма “Младежта в действие” в началото на юли 2011 г., по време на
която бяха обобщени мненията и препоръките на членовете на Национален младежки
форум и други над 100 активни младежки организации от страната;
 Създаде експертна група, която да проучи актуалните нормативни документи по
темата за доброволчеството, а именно: Проектозакона за доброволчеството,
финализиран от работната група към Министерството на културата през ноември 2011
г.; Препоръките, изготвени от организациите след Националната среща за
доброволчеството във Варна-2011 г.; Policy paper on volunteering, приета от Европейски
младежки форум през 2004 г.; The role of voluntary activities in social policy - Council
Conclusions, Council meeting, Luxembourg, 3 October 2011 и Communication on EU Policies
and Volunteering: Recognizing and Promoting Cross-border Voluntary Activities in the EU,
Brussels, 20.9.2011 COM(2011) 568 final;
 Заедно с експертната група проведе консултации с европейските си партньори от
Европейски младежки форум за регламентиране на доброволчеството през септември,
октомври и ноември 2011 г.;
 Участва със свои представител от експертната група на проведената в Атина - Трета
тематична конференция на Европейско равнище, посветена на Европейската година на
доброволчеството на 3-ти и 4-ти ноември 2011 г.;
 Проведе финална дискусия и обобщаване на всички препоръки в изготвения
заключителен документ по време на Общо събрание на Национален младежки форум
на 18-ти и 19-ти ноември 2011 г. в град Дряново;
 Проведе кръгла маса на тема: „Доброволчеството в България“ с експерти по темата
на 05.12.2014 г. в гр. София по повод Международния ден на доброволеца, на която се
направиха препоръки и предложения за създаване и развиване на нормативната
уредба, свързана с доброволчеството на България като социална иновация, развиваща
младите хора, социалната среда и икономиката.
С този документ Национален младежки форум определя своята позиция и дава своите
препоръки към всички заинтересовани страни относно доброволчеството в Република
България.
ДЕФИНИЦИЯ ЗА ДОБРОВОЛЧЕСТВО
Въпреки широкия аспект на доброволчеството Национален младежки форум,
следвайки основните принципи, заложени от Европейски младежки форум, определя
като доброволчески дейности тези, които покриват следните условия:
 Извършени от някого на принципа на свободната и лична воля и включват
ангажимент на време и ресурс в полза на другиго или на обществото като цяло;
ВРЕМЕ Е МЛАДИТЕ ДА ВЗЕМАТ ДУМАТА!
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 Не се извършват от лице срещу възнаграждение, но може да включват
възстановяване на разходи, директно свързани с дейността;
 Инициативата е с некомерсиална цел и в повечето случаи се предприема от
неправителствени/нестопански организации, затова и не е обвързана с печалба;
 Доброволческите дейности трябва да бъдат ясно разграничени от платена работа и
не трябва в никакъв случай да се явяват като нейна замяна. Те не трябва да
възпроизвеждат неравенство на половете в платения и неплатения труд и не могат да
насърчават намаляването на служителите и на работното време или отстраняване от
пазара на труда;
 НМФ разграничава четири вида организации, иницииращи доброволчески
дейности:
 Доброволчески организации;
 Корпоративни организации;
 Организации, създадени по закон;
 Неформални групи.
Доброволческа организация е юридическо лице с нестопанска цел и/или неформална
група от хора, което/която осъществява доброволчески дейности и включва
доброволците, активистите и членовете си в процеса на вземане на решения относно
предприеманите дейности, тяхното планиране, осъществяване и оценка.
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД МЛАДЕЖКОТО ДОБРОВОЛЧЕСТВО
Съществуват бариери, ограничаващи доброволческите дейности и пълноценното
използване на техния потенциал, включително:
• Неравномерно подкрепящи условия, включително финансиране, за развитието на
доброволческите дейности на местно, регионално и национално ниво, наред с правата
и отговорностите на доброволците и техните организации.
• Подценяване на доброволческите дейности, остарели и негативни схващания и
нагласи за доброволчеството.
• Липса на достъпна информация за доброволчески дейности, стойността им,
възможностите и значение за младежите и обществото.
Отдавайки особено голямо значение на доброволчеството сред младите хора,
Национален младежки форум разглежда следните специфични аспекти със
съответните препоръки за действие от страна на всички заинтересовани страни и
институциите в България:
I. ДОБРОВОЛЧЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ЛИДЕРСТВО
Включването на младите хора в процеса на планиране, изпълнение и оценка на
доброволческите дейности е предпоставка за придобиването на специфични умения и
компетенции, като голяма част от тях оказват положително влияние върху развитието
ВРЕМЕ Е МЛАДИТЕ ДА ВЗЕМАТ ДУМАТА!
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на обществено лидерство сред младите хора. Общественото лидерство е аспект,
който следва да бъде разглеждан като устойчив и стратегически подход за развитие на
младите хора и техните лидерски способности.
В тази връзка общественото лидерство има следните две задачи:
1. Да осигури възможности за развитие на лидерски умения у младите хора;
2. Да развие капацитет у младите хора да бъдат двигател на гражданското общество и
коректив на обществено-политическия живот.
Развитието на обществено лидерство има водеща роля и в изграждането на мислене у
младите хора в посока осмисляне на националните ценности, подобряване качествата
и компетенциите на младите хора чрез методите на доброволното присъединяване
към каузи, дейности и събития, близки до професионалната и личностната им
перспектива. Необходимо е да се има предвид и характеризиращата се с личен
интерес мотивация на младите хора в доброволчески дейности. Доброволчеството
развива лидерство, като повишава познанията и мотивацията за участието в
обществено-политическите процеси, обосновавайки и инициирайки необходимостта от
решаване на конкретни предизвикателства и казуси, които повишават самочувствието
и насърчават себеосъзнаването на младия човек.
ПРЕПОРЪКИ:
На фона на общата ситуация, свързана с образователната система, общественото
лидерство се формира като естествен процес - основно чрез влиянието на
неформалното образование и семейните ценности. Затова е необходимо
доброволчеството да се разглежда като важен инструмент за развитие на
общественото лидерство.
II. НОРМАТИВНАТА РАМКА ОТНОСНО ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО
За да се гарантира устойчиво и ефективно развитие на доброволчеството, е
необходимо развитието и прилагането на нормативна рамка, която ще демонстрира
волята и нагласата на институциите да подпомогнат процеса на развитие на
доброволчеството, като важна част от обществения живот и гражданската активност в
България. Основните аргументи за нейното развитие и прилагане са:
- Дефиниция на понятието ДОБРОВОЛЕЦ – с цел ефективно развитие на
доброволчеството в България е необходимо определянето на дефиниция на понятията
“доброволец”, “доброволчески труд”;
- Единна рамка за понятието Доброволчество – създаване на дефиниции,
позволяващи еднакво разбиране на понятията, свързани с доброволческите дейности;
- Дефиниране на типовете Доброволчество – с цел повишаване на разбирането за
разнообразието от доброволчески дейности; да се направи разграничение в
зависимост от критериите: времетраене (дългосрочно, краткосрочно), вид
ВРЕМЕ Е МЛАДИТЕ ДА ВЗЕМАТ ДУМАТА!
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доброволчески труд (физически, интелектуален), възникване (спонтанно,
организирано, корпоративно, комбинирани), активност (извършване на дейност или
услуга, материално изражение на доброволчеството).
- Насърчаване на корпоративното доброволчество – създаване на регламент и
облекчения в бизнеса за по-лесното му въвличане в доброволчески дейности;
- Гражданска мотивация – повишаване на мотивацията на гражданите да участват в
доброволчески дейности с цел повишаване тяхната квалификация и умения
(неформално образование и учене през целия живот);
- Признаване на доброволческия труд – създаване на условия за признаването на
доброволческия труд като професионален опит или инструмент за повишаване на
квалификацията;
- Специфичен контрол – създаване на условия за контрол при осъществяване на
доброволчески труд (предпазване на доброволците от трудова експлоатация, отчитане
на резултатите от труда, възможност за сертифициране на резултатите и др.);
- Защита на доброволците – определяне на мерки за защита на правата, здравето и
живота на доброволците;
- Стандарти в доброволческия труд – определяне на стандарти за организиране и
провеждане на доброволчески акции, инициативи и проекти;
- Промяна в обществените нагласи относно доброволчеството – създаване на пакет от
дейности, чрез които доброволческият труд да бъде разглеждан като уникално и
ефективно средство за повишаване на квалификацията и участие в обществения живот;
- Възрастов обхват – създаване на правна рамка, релевантна за всички възрасти;
- Имидж на доброволчеството сред родителите - осигуряване на гаранции за
родителите в случаи на въвличане на непълнолетни доброволци;
- Създаване на застрахователни условия – осигуряване на нормативна рамка,
позволяваща на застрахователните компании да предложат гъвкави застрахователни
планове, които отговарят на различните аспекти на доброволческия труд;
- Стойност на доброволческия труд – осигуряване на стандарти за измерване на
ефекта на доброволческия труд върху обществения живот и икономиката.
ПРЕПОРЪКИ:
Национален младежки форум подкрепя действията на българското правителство в
посока регламентиране на доброволческите дейности и отбелязва, че с оглед
постигане на максимална ефективност е необходимо:
 Проектозаконът за доброволчеството да бъде подложен на обществено обсъждане
при максимална прозрачност и с широкото участие на всички заинтересовани страни особено доброволческите, младежките и бизнес организации. Това е възможно да се
осъществи чрез провеждането на кампания за популяризиране на проектозакона,
неговото широко обществено консултиране със заинтересованите страни, включително
международни неправителствени организации (като Европейски младежки форум) и
институции, както в рамките на ЕС, така и Съвета на Европа и ООН;
ВРЕМЕ Е МЛАДИТЕ ДА ВЗЕМАТ ДУМАТА!
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 Да се осигури хармонична връзка между Закона за младежта, Закон за закрила на
детето и Закон за доброволчеството – трите закона следва да бъдат в тясна зависимост
и съвместимост по между си;
 Да се отчете необходимостта от развитието на подзаконови актове към други
закони, имащи отношение към доброволчеството, неговите социални, образователни и
икономически аспекти;
 Да се развият механизми за проучване и изследване развитието, влиянието и
ползата от доброволчеството.
III. ПОВИШАВАНЕ ИМИДЖА НА ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО СРЕД МЛАДИТЕ ХОРА
Според разпространените нагласи за младите хора доброволчеството е непопулярно, а
доброволческите дейности са трудно измерими от гледна точка на участие и ефект.
Предпоставките за това са липсата на ясна дефиниция за доброволчеството, липсата на
информация за неговото влияние, липса на стимули в образователната система и
семейството за развитието на доброволчески дейности. Липсата на диалог между
поколенията и в семейството допринасят за липсата на стимули за развитие на
доброволчески начин на мислене сред младите хора. Развитието на консуматорски
начин на живот сред младежите е сред основните негативни фактори върху слабото
изграждане на положителен имидж на доброволчеството. То следва да бъде
стимулирано, като се изведе на преден план неговото положително влияние върху
развитието на специфични умения и компетенции, базирани, както на личен, така и на
обществен характер. Наблюденията на младите хора, участващи в доброволчески
дейности, ясно очертават необходимостта от въвличане на младежи в дейности, които
да насърчат у тях креативността, усещането за удовлетворение и полза. Когато тези
аспекти са преодолени, активността на младежите значително ще се повиши. Затова е
необходимо повишаване имиджа на доброволчеството сред младите хора,
образователните институции, политически отговорните лица, медиите и бизнеса.
Неправилни са нагласите, че доброволчеството е възможно единствено при условия на
висок жизнен стандарт. Затова е необходимо да се гарантират подходящите условия за
провеждане на доброволчески дейности, в които младежите допринасят с
предоставяне на време и умения, без това да използва техен личен финансов ресурс.
Имиджът на доброволеца следва да бъде изграждан и като средство за
разнообразяване на ежедневието на младите хора, като се акцентира върху неговото
въздействие над комуникативните и социални способности.
ПРЕПОРЪКИ
С оглед постигането на положителен имидж на доброволчеството сред младите хора е
необходимо провеждането на активни действия от възможно най-широк спектър
участници, както следва:
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Младежките организации
За да се повиши имиджът на доброволческата дейност, е необходимо младежките
организации да разработват механизми за отчитане влиянието на всяка дейност с
доброволчески характер върху личностното развитие на доброволците, придобитите
умения, компетенции и опит, както и ползата за обществото. Позитивно влияние ще
окаже и въвеждането на минимални изисквания, на които организациите, работещи с
доброволци, да отговарят (Етичен кодекс).
Образователните институции
Необходими са действия, популяризиращи доброволчеството, както вътре в
образователните институции (доброволчески дейности от полза за училището,
университета), така и извън тях - основно в сътрудничество с младежки и студентски
организации. Необходимо е провеждането на активно сътрудничество между
младежките организации и образователните институции с оглед обмяна на опит и
техники за максимален ефект от провеждането на доброволчески дейности от интерес
за младите хора и образователните институции. Участието в доброволчески дейности
да се взема предвид като благоприятстващ фактор при кандидатстване в
образователни институции.
Политически отговорните лица
Национален младежки форум призовава политически отговорните лица да оценят
ефекта на доброволчеството върху младите хора като фактор за развитие на
гражданското общество, постигането на социален и обществен мир в страната и принос
за активно включване на българските граждани в обществени дейности. Институциите
следва да създадат предпоставки за създаване на принадлежност на младите българи
към българското общество и неговите нужди. Личният принос на всеки един гражданин
следва да бъде оценен и мотивиран със съответните действия и ефекти в дългосрочен
аспект.
Младежките организации следва да се разглеждат като основен двигател в развитието
на доброволчеството в България, затова е необходимо да бъдат стимулирани и
мотивирани да развиват доброволчески дейности, в които младите хора са инициатори
и организатори. Политически отговорните лица следва да стимулират дейности,
популяризиращи младежкото доброволчество и използващи креативността на
младежите в постигането на висок обществен имидж на доброволеца.
Бизнес и браншови организации
Национален младежки форум подкрепя стимулирането на доброволчеството сред
бизнеса чрез популяризиране на доброволчески дейности от служителите,
работниците и потребителите. Доброволчеството е средство за социална ангажираност
на бизнеса и повишаване на обществения имидж на фирмите. НМФ приветства
сътрудничеството между бизнеса и младежките организации във формирането на
иновативни подходи в областта на доброволчеството.
ВРЕМЕ Е МЛАДИТЕ ДА ВЗЕМАТ ДУМАТА!
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Медии
Национален младежки форум приветства всички действия на българските медии в
посока популяризиране на доброволчеството и въвличането на гражданите в
доброволчески акции и проекти и ги призовава да съдействат за популяризиране на
ползите от доброволческа активност както за личностното, така и обществено развитие
на гражданите. Кампании като “Да почистим България за един ден” повишават
общественото внимание и привличат гражданите в обществено значими каузи. Важно
е социалната ангажираност на медиите да се разглежда като средство за повишаване
на техния обществен имидж.
Действия, необходими за популяризиране на доброволчеството сред младите хора.
С оглед постигането на максимална ефективност в процеса на създаване на
положителен имидж е необходимо провеждането на дейности, които да провокират
интереса на младите хора. Сред тях са: флашмоб, работилници, доброволчество в
спорта, културата и алтернативните изкуства, създаване на лога, песни и средства за
визуална идентификация на доброволчеството като начин на живот, въвличането на
популярни лица в създаването на положителен имидж, доброволчески реалити
програми (където ползите за личността и обществото са видими), промоционални
материали, провокиращи интерес сред младите хора, видео игри и други.
IV. ДОБРОВОЛЧЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ
Национален младежки форум, разглеждайки доброволчеството като инструмент на
неформалното образование и неговото положително влияние върху придобиването на
специфични умения включително умения за заетост, счита за изключително важна
ролята на сътрудничеството между младежките и студентските организации и
образователните институции.
ПРЕПОРЪКИ
Необходими са действия, които да развиват диалога и координацията между
институции за формално образование и младежки организации, както и разпознаване
на неформалното образование и доброволчеството от образователните институции и
признаване на придобитите умения и компетенции от доброволчески дейности.
V. ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО И БИЗНЕСА
В “Стратегия 2020” Европейската комисия ясно заявява ролята на инвестицията в
младите хора, които ще са двигател на Европа след десет години. Затова развитието на
човешкия ресурс на Стария континент е зависим от инвестициите в младите хора днес.
Неформалното образование и доброволческите дейности са сред основните методи за
положително въздействие върху младите хора и стимулиране придобиването на
знания и умения.
ВРЕМЕ Е МЛАДИТЕ ДА ВЗЕМАТ ДУМАТА!
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ПРЕПОРЪКИ
Необходимо е провеждането на действия за популяризиране на доброволчеството
сред бизнеса и запознаване с ползите от доброволчеството; създаване и признаване на
„Паспорт на доброволеца” с информация за придобити умения, компетенции и опит и
препоръки на ментори (в контекста на създаването на Европейски паспорт);
стимулиране създаването на форум доброволчество, с цел споделяне на информация
между заинтересованите страни и промоцирането му в училищата и университетите,
сред бизнеса и неправителствените организации.
VI. МЛАДЕЖКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО
Публичните власти и всички членове на обществото трябва да признаят ролята на
участието на младежките организации в подкрепа не само на доброволчеството,
индивидуалното развитие и социална солидарност, но също така и тяхната ключова
роля в насърчаване на гражданското участие и обучението сред младите хора.
Ако искаме да построим общество, в което участват хора, ние трябва да насърчаваме
организациите, където младите хора са в състояние да участват и се развиват
пълноценно. Това участие и организацията на дейностите е от ключово значение за
качеството на доброволческия опит.
ПРЕПОРЪКИ
Държавните органи трябва да предоставят необходимите ресурси, включително
финансиране, политическа и административна подкрепа на съществуващите
инициативи за признаване на доброволчеството или разработване на нови инициативи
в партньорство и сътрудничество с младежките неправителствени организации.
За признаването на доброволческите дейности и придобитите знания и умения трябва
да бъдат разработени схеми и процедури от гледна точка на младите хора, ангажирани
в младежките организации, и на базата на европейските тенденции в създаването на
Европейски паспорт.
Младежките неправителствени организации трябва да имат възможност независимо
на база разпознаването им, чрез световните и европейски регламенти, да прилагат
програми в полза на признаването на ползите и компетенциите, придобити от
доброволческа дейност.
ПРЕПОРЪКИ КЪМ ПОЛИТИКИТЕ ЗА МЛАДЕЖТА И ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО
Национален младежки форум приканва отговорните институции в Република България
и всички заинтересовани страни да предприемат следните действия в рамките на
техните компетенции, възможности и в съответствие с принципа на субсидираност,
като се има предвид тяхната институционална структура1:

1

*Препоръките са синхронизирани и на база решение на COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION - The
role of voluntary activities in social policy - Council Conclusions/Люксембург, 3 октомври 2011 г.
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- Създайте и усъвършенствайте политики, гарантиращи развитието на
доброволчеството, като се проведат серия от национални конференции, с цел
сключването на меморандум за сътрудничество в областта на доброволчеството между
всички заинтересовани страни; реализиране на широка медийна кампания на
национално и местно ниво чрез привличането на активната подкрепа на социално
ангажирани медии; регламентиране на доброволчеството и осигуряването на достъп
на младежките организации до ресурсите на образователната система на всички нейни
нива и развитието на мерки за достъп на информация до системата на основното,
средното и висшето образование.
- Вземете предвид тези заключения в изпълнението на целите на стратегията България
2020 (по примера на Европа 2020) и нейните водещи инициативи;
- Насърчете сътрудничеството в областта на развитието на доброволческите дейности в
рамките на Република България с европейските ни и извън европейски партньори чрез
политика на добросъседство. Това може да бъде постигнато чрез доброволчески
програми за обмен между България и други държави, политика на добро съседство,
както и чрез подкрепа за доброволчески организации;
- Насърчете сътрудничеството, съвместни проекти, обмяна на опит и добри практики
между различните нива на публичната администрация, включително на местно
равнище, сред тези, които участват в социални, икономически, културни,
образователни инициативи и работа с младежи.
- Подкрепете развитието на организациите на гражданското общество (като основни
организатори на доброволчески дейности) на местно, регионално, национално и
европейско ниво и тяхното сътрудничество на европейско равнище. За да има
непрекъснат диалог с гражданското общество и насърчаване на обучението на
доброволци и организации, включващи доброволци;
- Помислете за насърчаване на производството, публикуване и споделяне на
изследователски инструменти/методология и резултати по отношение на
доброволческите дейности и активното гражданство, заедно със статистически данни,
включително проучвания на въздействието на доброволческите дейности върху
икономическото и социалното състояние и социално благополучие, включително като
се вземат предвид социалните и джендър измерения;
- Създайте условия за утвърждаване ролята на доброволческата дейност, като форма
на неформално и информално учене, допринасяща за получаване на нови умения и
компетенции, както и подобряване на пригодността/подготовката за заетост във всяка
възраст и социална група;
- Насърчавайте разпознаваемостта и признаването на компетенциите, придобити чрез
доброволчески дейности с помощта на инструменти като Youthpass и Книжката на
участниците в Международната награда за млади хора в контекста на създаващия се
Европейски паспорт на уменията;
- Подкрепете краткосрочен план за доброволчески инициативи, които хората могат
лесно да намерят, по-лесно да се комбинират с платена заетост и семейния им живот,
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както и подкрепа за решения, които насърчават прехода от случайни доброволчески
към по-дългосрочни доброволчески дейности;
- Мобилизирайте потенциала на хората, живеещи в изолация, които могат да бъдат
активни граждани чрез доброволни дейности, което да увеличи чувството за
ефикасност и промяна на стереотипния образ в обществото, което ги свежда просто до
бенефициентите на помощта;
- Насърчавайте електронното доброволчеството като иновативна форма на
доброволческите дейности, което е положителен аспект на виртуалната активност на
потребителите на интернет;
- Създавайте благоприятни условия за развитието на доброволческите дейности, при
които се използват инструменти, които могат да се окажат необходими, включително
стратегии за насърчаване и развитие на доброволчески дейности;
- Окуражете и подкрепете фирми и други частни оператори в сектора, да стимулират
инициативи за насърчаване и развитие на доброволчеството в контекста на
работниците и служителите доброволци;
- Стремете се да се гарантира, че развитието на доброволческите дейности ще се
превърне в част от бъдещето на Република България чрез програми в областта на
социалната политика, образованието, младежта, гражданството, културата и спорта без
предразсъдъци за финансовата рамка на бюджета в широкия му смисъл;
- Уверете се, че всяко действие, разработено на национално ниво по отношение на
мобилността на доброволците, е в съответствие с Европейската харта за качество на
мобилността;
- Осигурете изследване на възможностите, които биха позволили на доброволческите
дейности да допринесат за проекти, субсидирани от фондовете на ЕС и разработване
на механизми, за да се даде възможност за подходяща оценка на доброволческите
дейности;
- Обмислете възможността за задълбочаване на дискурс върху ролята на
доброволческите дейности като важен елемент за по-нататъшно развитие на
доброволчеството в Република България и Европейския съюз;
- Направете анализ на системата на съществуващите показатели по отношение на
доброволческите дейности и тяхната роля в съответните политики на Република
България, като се вземат предвид джендър измеренията и където е целесъобразно да
се търсят статистически инструменти (Например: Тhe ILO Мanual on the Measurement of
volunteer work), за да се осигурят сравними данни и да се посочи, където е подходящо,
настоящи или нови области на доброволческите дейности, които изискват по-тясно
сътрудничество в рамките на ЕС;
- Разпространявайте, където е уместно, резултатите от диалога с платформи на
гражданското общество, които са от значение за насърчаване на доброволческите
дейности;
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