НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА РАБОТА С ДОБРОВОЛЦИ
4000 Пловдив, ул. „Петко Каравелов” № 28А, тел: 032 625-197, www.navabg.com, nava.plovdiv@gmail.com

Уважаем/а г-н/г-жо __________________________________
Национален алианс за работа с доброволци (НАРД) работи за насърчаване на доброволчеството
като форма на активна гражданска позиция в цяла България повече от 12 години. В момента НАРД има
изградена мрежа от 35 Центъра за работа с доброволци в цяла България, които работят с над 700
доброволци. Доброволци на НАРД участват в проекти в посока социално подпомагане, наставничество,
екология, неформално образование и здраве. /Повече за НАРД може да научите на www.navabg.com/
В продължение на много години дейността на НАРД се подкрепя главно от големи проекти от
американски и европейски фондации-донори. Сега НАРД предприема нова инициатива за финансиране на
свои проекти чрез обществено дарителство. Общественото дарителство разчита на широка мрежа от
грижовни хора, които искат да помагат - хора като Вас.
GlobalGiving е една от най-големите онлайн платформи за дарителство в световен мащаб, която
работи изключително с организации с нестопанска цел. За времето от създаването си до днес, платформата
на GlobalGiving е подкрепила 7397 проекта, като е събрала 80 442 135 долара от 313 003 донори. НАРД има
възможност да стане постоянен член на платформа GlobalGiving, което ще даде достъп на организацията до
индивидуални и корпоративни дарители като Facebook, Microsoft, Pepsi и др. За да се случи това, ние трябва
да преминем „откритото предизвикателство на GlobalGiving” – да съберем минимум 5000 долара от наймалко 40 уникални дарители за 30 дни. Дарението се прави през платформата на GlobalGiving. /Повече за
GlobalGiving може да научите на www.globalgiving.com/
За това „открито предизвикателство”, НАРД е разработил проект в партньорство с Дом за възрастни
хора с умствена изостаналост „Св.Врач”, Пловдив - специализирана институция за предоставяне на
социални услуги на лица с умствена изостаналост, които са навършили 18-годишна възраст, в партньорство с
Арт работилница към читалището в близкото до Пловдив село Куртово Конаре. Този проект ще позволи на 15
мъже с умствени увреждания да работят заедно с доброволци и да придобият нови умения по създаване на
изкуство от царевична шума чрез създаването на „Ателие за трудова терапия”. Целта на заниманията е да
се подобрят двигателните уменията на хората с дефицити, както и чрез труда и социалните контакти с
хора извън институцията да се подобри техният емоционален и психически комфорт. Проектът по
създаване на Ателие за трудова терапия не само ще позволи на мъжете да използват творческата си енергия,
за да изкарват прехраната си на свободния пазар, но също така ще се намали предразсъдъците към хора с
умствени увреждания - както сред младите доброволци, така в по-широк обществен план.
Изделията от царевична шума /рогозки, домакински аксесоари, кукли, икони и др./ са обявени за
„Нематериално наследство” в Кампанията „Чудесата на България 2012” и са предложени за включване в
списъка на ЮНЕСКО като част от световното културно наследство на България.
Всички средства от продажбата на създадените предмети се инвестират обратно в Ателието за трудова
терапия.
Нашата кампания за набиране на средства за този проект ще започне на 1 април, а Вие имате
възможността да бъдете част от нея. Целта на общественото дарителство е достигане до голяма мрежа от
хора, които да подкрепят кампанията съобразно своите възможности – с финансиране или популяризиране, а
защо не и с двете? Ние оценяваме каквато и да е форма на подкрепа, която Вие сте в състояние да дадете.
На 1 април ще получите писмо с линк и разяснения за това как можете да допринесете за нашата
кампания.
/Моля да ни уведомите, ако не желаете да получите такова./
Благодарим Ви!
С уважение,
Ренета Венева
Председател на УС на НАРД

NATIONAL ALLIANCE FOR VOLUNTEER ACTION
Petko Karavelov St. #28A, Plovdiv 4000, Bulgaria; Tel: +359 625 197; www.navabg.com,

nava.plovdiv@gmail.com

Dear Mr./Ms. __________________________________
For over 12 years, National Alliance for Volunteer Action (NAVA) has worked to promote volunteerism as a form of
active citizenship throughout Bulgaria. At the moment, the NAVA network is comprised of 35 Centers for Volunteer
Action, which work with over 700 volunteers throughout the country. NAVA volunteers participate in a variety of
projects in social welfare, mentorship, ecology, informal education, and health spheres. (You may learn more about
NAVA at www.navabg.com.)
Over the course of many years, NAVA has been mainly supported by large American and European
foundations/donors. Now, NAVA has undertaken a new project funding initiative known as crowdfunding.
Crowdfunding relies on a large network of caring people who wish to make a difference – people like you.
GlobalGiving is one of the largest online crowdfunding platforms in the world, and it works exclusively with nonprofit organizations. From the time of its inception until today, GlobalGiving has supported 7397 projects and collected
$80,442,135 from 313,000 donors. NAVA has the opportunity to become a permanent member of GlobalGiving, which
will give the organization access to both individual and corporate donors such as Facebook, Microsoft, Pepsi, and
others. For this to happen, NAVA must first pass GlobalGiving’s Open Challenge by collecting at least $5000
from at least 40 unique donors in 30 days. Donations are made online through the GlobalGiving platform. (You
may learn more about GlobalGiving at www.globalgiving.com)
For this Open Challenge, NAVA has developed a project in partnership with St. Vrach – a specialized institution for
male adults with intellectual disabilities in Plovdiv, Bulgaria – and an art workshop in the cultural center of Kurtovo
Konare – a village near Plovdiv. This project will create an occupational therapy workshop, which will allow 15 men
with intellectual disabilities to work together with volunteers to gain new skills in creating art out of corn husks. The
goal of these activities is to improve the motor skills of people with intellectual deficits, as well as to improve
their emotional and psychological comfort through work and social contact with people outside the institution. This
project for creating the occupational therapy workshop will not only allow the men to use their creative energy to earn a
living on the open market, but it will minimize prejudice toward people with intellectual disabilities – first among the
young volunteers, and second among the larger society.
Products made from corn husks (mats, household accessories, dolls, icons, and more) were declared Intangible
Cultural Heritage during the Wonders of Bulgaria 2012 campaign, and they were proposed for inclusion in UNESCO
as part of Bulgaria’s World Heritage.
All funds generated by the sale of these products will be invested back into the occupational therapy
workshop.
Our fundraising campaign for this project will begin on April 1st, and you have the opportunity to be a part of it. The
purpose of crowdfunding is to reach a large network of people who can support the campaign in any way they can –
with financial donations, promotion, or both. We appreciate any form of support you are able to give.
On April 1st, you will receive a letter with a link and further explanation as to how you can contribute to our
campaign.
(Please let us know if you would prefer not to receive further information from us regarding this endeavor.)
Thank you!
Regards,
Reneta Veneva
Chair of the Board - NAVA

