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История и контекст 

Доброволческата дейност обикновено се счита за алтруистична дейност, при която 
дадено лице или група предоставя услуги без финансова изгода, които "да се ползват от друго 
лице, група или организация". Доброволчеството е известно и с развитието на уменията и 
често е предназначено да насърчава доброто или да подобрява качеството на живот на хората. 
Доброволческата дейност може да има положителни ползи както за доброволеца, така и за 
позлвателя на доброволческата услуга – лице или общност. Също така е възможно чрез 
доброволчеството да се установят контакти за бъдеща заетост. Много доброволци са 
специално обучени в областите, в които доброволчестват, като медицина, образование или 
спасителна дейност. Други имат необходимата основа, например за реагиране в случай на 
природно бедствие. 

Етимология и история 

Глаголът е записан за пръв път през 1755 г. Той е получен от съществителното 
доброволец в 1600 - "този, който се предлага за военна служба" - от средните френски 
доброволци. В невоенния смисъл думата е записана за пръв път през 1630. Думата 
доброволческа дейност има по-скорошна употреба - все още предимно военна - съвпадаща с 
фразата обществена услуга. Във военен контекст доброволческа армия е военен орган, чиито 
войници са избрали да влязат в служба, за разлика от това, че са били охранители. Такива 
доброволци не работят "безплатно" и получават редовни заплати. 

19ти век 

През това време Америка преживява голямото пробуждане. Хората осъзнават, че 
съществуват и непривилегировани сред тях и осъзнават причината за движение срещу 
робството. Младите хора започват да помагат на нуждаещите се в своите общности. През 1851 
г. започва първата YMCA в Съединените щати, следвана седем години по-късно от първата 
YWCA. По време на американската Гражданска война жените доброволно си отделят време да 
шият доставки за войниците и "ангела на бойното поле" Клара Бартън и екип от доброволци 
започват да предоставят помощ на военнослужещите. Бартън основава Американския Червен 
кръст през 1881 г. и започва да мобилизира доброволци за операции за подпомагане при 
бедствия, включително облекчение за жертвите на наводненито Джонстаун през 1889 г. 

20 и 21 век 

Армията на спасението е една от най-старите и най-големи организации, работещи за 
хора в неравностойно положение. Макар че е благотворителна организация, от самото начало 
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тя организира редица доброволчески програми. Преди 19-ти век няколко официални 
благотворителни организации съществуват, за да подпомагат нуждаещите се. 

 

 

През първите няколко десетилетия на 20-ти век са създадени няколко доброволчески 
организации, сред които Ротари Интернешънъл, Киуанис Интернешънъл, Асоциация на 
младежките международни лиги и Лаиънс Интернешънъл клубове. 

По време на Голямата депресия се видя една от първите мащабни национални усилия 
за координиране на доброволчеството за конкретна нужда. През Втората световна война 
хиляди доброволчески офиси наблюдаваха доброволците, които помогнаха с многото нужди 
на военните и фронта, включително събиране на консумативи, развлечения за войниците в 
отпуск и грижи за ранените. 

След Втората световна война хората пренасочиха фокуса на своите алтруистични 
страсти към други области, включително оказването на помощ на бедните и доброволчеството 
в чужбина. Основно развитие бе Корпусът на мира в САЩ през 1960 г. Когато президентът 
Линдън Б. Джонсън обяви война срещу бедността през 1964 г., възможностите за доброволци 
започнаха да се разширяват и продължават през следващите няколко десетилетия. Процесът 
на намиране на доброволческа работа стана по-формализиран, като се формираха повече 
центрове за доброволци и нови начини за намиране на работа в световната интернет мрежа. 

Според корпорацията за национално и обществено обслужване (през 2012 г.) около 
64,5 милиона американци, или 26,5% от пълнолетното население, са осигурили 7,9 милиарда 
часа доброволна служба на стойност 175 милиарда долара. Това се изчислява на около 125-
150 часа на година или на 3 часа седмично със ставка от $ 22 на час. Доброволческите часове в 
Обединеното кралство са подобни. Данни за други държави не са открити. 

 

Определения 
 

В Сърбия 
 

Доброволчеството може да бъде широко определено като нестопанска, неплатена 
дейност, чрез която индивидите допринасят за тяхната общност и за цялото общество, но 
трябва да се подчертае, че доброволчеството не само допринася за обществото, но и решава 
проблемите, които съществуват в него. Много важна характеристика на доброволчеството е 
личното развитие на лицето, което участва като доброволец. Чрез доброволчеството хората 
могат да развият самоуважение и уважение към другите, както и да прилагат своите умения и 



 
 
 
 
 

Project name: Moving borders for volunteering 
Project number: CB007.1.22.039 
Contract number: RD 02-29-275 

The project is co-funded by EU trough the Interreg-IPA CBC Bulgaria–Serbia Programme, CCI No 2014TC16i5CB007. 

знания чрез различни форми на доброволчески дейности. Освен това, по този начин те могат 
да придобият нови умения и знания, както и практически опит, което би им помогнало при 
намирането на работа. 

 

 

Изводът със сигурност е, че доброволчеството има дългосрочно въздействие - също 
така тези хора, които са ангажирани като доброволци, са ангажирани за развитието на 
обществото като цяло. 

Необходимо е да се изтъкне какво означава терминът "доброволец" и да бъде 
премахната всяка дилема относно него. При доброволчеството често се включва всеки 
неплатен трудов ангажимент и дори работна договореност, която се получава чрез скромна 
компенсация (стажове, специализации). Все пак не всяка неплатена работа е доброволческа 
дейност. Какво отличава работата на неплатения доброволец? 

Доброволчеството е безплатна, нестопанска и неплатена дейност, която дадено лице 
или група са предприели в името на друго лице или група (обикновено в социална нужда) от 
тяхната общност или обществото като цяло. Тази дейност се осъществява в различни форми, от 
традиционните обичаи на взаимопомощните групи, организирани от функционирането на 
общността във времена на криза, и опитите за предотвратяване и спиране на конфликти и 
борба с бедността. Поради общите социални придобивки, създадени от доброволци, тя 
заслужава социално признание и подкрепа за всички сектори на обществото. Следователно е 
важно да се отделят доброволно доброволчеството в полза на друго лице или общност от 
неплатена работа, която се извършва за лична изгода. 

Ако дадена дейност е определена като доброволна, трябва да бъде: 

- Доброволно - без принуда или задължение 

- Нестопанска цел - няма мотив за получаване на материални облаги 

- Без такса - за дневни, такси или друга форма на възнаграждение за работа 

- В полза на друг човек или на общността - основният мотив за доброволчеството е да 
допринесе за общността, за разлика от собствената си полза. 

Съгласно сръбското законодателство, доброволчеството се счита за организирани 
доброволчески услуги или дейности от общ интерес за общото благо или в полза на друго 
лице, без изплащане на парично обезщетение или други претенции за постъпленията, освен 
ако не е предвидено друго в закона. 
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В България 
 

По традиция терминът доброволческа дейност в България се отнася до всякаква 
разпоредба за работа и услуги, без да се интересува от финансова печалба. Следователно 
доброволец е всяко лице, което осигурява такъв безплатен и безвъзмезден труд. В правната 
система на страната обаче няма правно определение нито за доброволчество, нито за 
предоставяне на работа и услуги без загриженост за финансова печалба. Следователно 
статутът на доброволците, както и техните права и задължения, не са установени в закон или 
официално признати. Съществуващата правна рамка за доброволчеството е само частична и 
далеч не е добре развита. 

 
През 2006 г. бе подготвен Закон за доброволчеството от редица нестопански 

организации, сред които Българският Червен кръст, Националният алианс за доброволчество 
(NAVA), Фондация Лале и Българският център за нестопанско право (БЦНП)). Според този 
закон, който не е ратифициран от Парламента, определението, предложено от този закон, би 
определило доброволчеството като дейност извън законните трудови правоотношения на 
индивида, която се извършва доброволно и без възнаграждение в организации с нестопанска 
цел, местни и държавни институции. 

Определение за младежко доброволчество е предвидено в член 23 от проектозакона 
за развитие на младежта, въведен през 2008 г., където терминът е формулиран подобно. 
Освен това дефиницията установява, че младите доброволци обикновено са свързани с 
доброволческа организация и че доброволчеството е дейност, която разширява знанията, 
уменията и опита на доброволците и на хората, които им помагат. 

Съществуват редица проблеми при определянето на термините доброволческа 
дейност и доброволци, които произтичат от различията в перспективите на гражданите, 
доброволците и представителите на организации от третия сектор. Съществува възприятие, че 
българските граждани възприемат доброволците като хора, които са намерили решение на 
ежедневните си проблеми за издръжката, т.е. които имат гарантиран стандарт на живот и 
могат да си позволят да прекарват време и отделят други ресурси, за да направят нещо за 
другите. Според доброволците, най-важните фактори при вземането на решение да се включат 
са съчетаването на техните интереси с доброволните възможности, ползите от един интересен 
опит и чувството за удовлетворение. Според представители на организации от третия сектор 
доброволчеството е социална дейност, в която хуманитарните нагласи и активното социално 
положение играят водеща роля. 

 

Сравнително представяне на данните за доброволците в 
Сърбия и България 
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Доброволческа мобилизация и включване на лица и групи, които се вписват 
достатъчно, за да предоставят услуги на населението с подходящ подбор и подготовка. 
Доброволческата работа е в полза на други или за конкретни цели, които не се заплащат за 
инвестираното време и предоставяните услуги. Доброволността се счита за алтруистична 
дейност, която има за цел да насърчава по-високи цели и да подобрява качеството на живот на 
хората. От друга страна, хората доброволно искат да развиват своите умения, да се срещат с 
нови хора, да правят контакти, полезни за работа. 

Доброволчество в числа: 

- 2011 г. бе обявена за Международна година на доброволчеството 

 

- В Европа доброволно се включиха повече от 100 милиона души 

- Процент от населението, доброволци в Европа 

- Полша - 18% от населението 

- Германия - 33% от населението 

- Ирландия - 33% от населението 

- Великобритания - 38% от населението 

Обединено кралство: Годишната стойност на държавните приходи от доброволна 
работа достига 7,9% от БВП (един паунд, инвестиран в доброволна работа, възвръща 3 паунда 
на държавния бюджет). 23 милиона души са доброволците, които всяка година осигуряват 
работна сила, еквивалентна на 180 000 служители, работещи на пълно работно време. 

Belgium: Belgians devote 5 hours per week unpaid volunteer activities, equivalent to around 
200 thousand jobs full time. 

Poland: Annually, an average volunteer about 5.4 million people a year. The estimated 
economic value of volunteering is about 124 million euros. 

France: Time devoted to volunteering in the French OCD, it was the same effect about 716 
thousand jobs to full-time (average during the last decade) 

West Bengal (state in India): There are more than 600 thousand volunteers. ¾ volunteers coming 
from rural areas. Monthly volunteer spends about 24 hours of volunteering. 

United States: About 63 million people volunteer each year average. Monthly volunteer 
spends about 52 hours of volunteering. About 27% of volunteers are young.  

Белгия: Белгийците отделят 5 часа седмично неплатени доброволчески дейности, 
еквивалентни на около 200 хиляди работни места на пълно работно време. 
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Полша: Ежегодно средно доброволците са около 5,4 милиона души годишно. 
Очакваната икономическа стойност на доброволчеството е около 124 милиона евро. 

Франция: Времето, посветено на доброволчеството във френското ОДР, е същото като 
716 хиляди работни места на пълно работно време (средно през последното десетилетие) 

Западен Бенгал (щат в Индия): Има повече от 600 хиляди доброволци. ¾ доброволци 
идващи от селските райони. Един доброволец извършва около 24 часа доброволческа дейност 
месечно. 

 

 

 

САЩ: Около 63 милиона души доброволци всяка година средно. Един доброволец 
прекарва около 52 часа доброволческа дейност на месец. Около 27% от доброволците са 
млади хора. 

 

Сърбия 
 

Статус и нужди на младите хора в Сърбия, 2014 

Малко по-малко от три четвърти (71,5%) от младите хора са съгласни с твърдението, че 
доброволческите дейности са полезни за тях, 10% са несъгласни и 18,5% имат неутрална 
позиция по този въпрос. Ако доброволческите дейности са в полза в по-голяма степен за 
жените и респондентите на възраст под 25 години. Същото мнение имат младите хора от 
Източна и Южна Сърбия в по-голяма степен, отколкото младите хора от други региони. 

Общо 73,1% от респондентите смятат, че е необходимо младите хора все по-активно да 
участват в социални доброволчески дейности, 10% не са съгласни и 16,9% нямат мнение по 
този въпрос. Активното включване на младите хора във все по-голяма подкрепа на жените, 
младежите между 15 и 19 години и младите хора, които са най-вече с начално или средно 
образование. 

Участието в социални дейности в по-голяма степен за младите хора от източна и южна 
Сърбия и белградските граждани в сравнение с младите хора от други региони. 

Повече от половината от младите хора (66,3%) виждат доброволческата дейност като 
възможност да придобият опит, който ще бъде полезен за намиране на работа. 19,9% са 
неутрални по този въпрос, докато 13,8% не виждат ползите от доброволчеството. Жените и 
младежите с колеж и университетско образование признават в по-голяма степен, че  опитът, 
придобит от доброволческа дейност, може да бъде полезен при наемане на работа,. С това 
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твърдение са съгласни младите хора от градските райони, както и гражданите на Белград и 
младите хора от Източна и Южна Сърбия. 

Доброволческата дейност, разглеждана като забавление се отчита от 59,8% от младите 
хора, докато 19,6% от тях смятат доброволчеството, че не е забавно. По отношение на 
демографските характеристики е очевидно, че жените са по-голямата част от респондентите, 
които намират доброволчеството за забавно.  

Според оценката 63.3% от младежката доброволческа дейност може да засегне 
промените в обществото, 20.6% нямат мнение по този въпрос и 16.1% не са съгласни с това 
твърдение. Доброволческите дейности като двигатели на промяната в обществото се виждат 
от мнозинството жени, младежите на възраст от 15 до 19 години и тези с завършено основно 
училище. Също така, младите хора от Източна и Южна Сърбия до голяма степен са съгласни с 
това твърдение, в сравнение с техните връстници от други региони. 

 

Почти 70% от младите хора никога не са участвали в доброволчески дейности. Сред 
тези, които са участвали в по-голям брой са млади хора, завършили колеж или университет, 
както и тези от Сумадия и Западна Сърбия. Младите хора, които са участвали в доброволчески 
дейности в 52,3% от случаите са провокирани от нуждата да помагат на други, 26,4% имат 
желание да допринесат за обществото със социално отговорно поведение и 13,8% са 
мотивирани от желанието да придобият нови знания и умения , 5.1% от младите хора решават 
да доброволчестват, защото се нуждаят от препоръки за бъдеща работа. 

От общата извадка от млади хора, участвали в доброволчески дейности, 43% през 
последните 12 месеца са били ангажирани в дейности, насочени към промяна в местните 
общности. В тези дейности е по-вероятно да бъдат включени млади хора на възраст от 15 до 
19 години, а тези с завършено основно училище - от Войводина, Източна и Южна Сърбия. 

В подраздела на младежите, които някога са участвали в доброволчески дейности, 3% 
са тези, които са се включили в доброволни дейности в чужбина. Международните 
доброволчески борси бяха посещавани от предимно млади хора от Белград. 

От общата извадка от доброволци, 16% от тях получиха сертификат за признаване на 
ангажимента си. Този вид сертификати най-често получават млади хора с колеж или 
университетско образование, млади хора от градските райони и живеещи в Белград и Източна 
и Южна Сърбия. 

Повече от половината от младите хора (67,4%), които са участвали в доброволчески 
дейности, не са били насърчавани да направят това от някой от тяхната среда, докато 18,1% са 
били насърчавани от приятел. 

Войводинците се включват самостоятелно в доброволческа дейност, в сравнение с 
младите от други региони. 
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Малко повече от две пети от младите доброволци са участвали в работата на 
хуманитарна организация, докато 25% от тях са участвали в дейности на гражданите. 13,2% от 
младите доброволци са участвали в кампания, организирана от някои институции, 7,2% 
доброволци в спортни организации и 7,1% в младежкия кабинет. 

Подкрепата на семействата имат 94% от доброволците. Най-силна подкрепа имат 
младежите от 15 до 19 години, както и младите хора от Шумадийя и Западна Сърбия. 

Почти всички доброволци (97%) препоръчват на своите връстници да се занимават с 
доброволчески дейности. Доброволчеството препоръчва предимно млади хора на възраст от 
15 до 19 години. Тези, които биха препоръчали на своите връстници да се включат в 
доброволчески дейности в 45,4% от случаите, съобщават, че доброволчеството е важно за 
придобиването на опит и знания, а в 42,4% от случаите се смята, че е важно да се допринесе за 
общността чрез благотворителна работа. 

 

 

Статус и нужди на младите хора в Сърбия, 2015 

Повече от половината са тези, които казаха, че никога не са се занимавали с 
доброволческа дейност.  

Една четвърт от младите хора заявяват, че най-полезните услуги за младежта биха 
били тези, свързани с неформалното образование, следвани от услугите, свързани със спорта, 
културата, програмите за обмен, доброволчеството. 

Малко над половината от младите хора (55.5%) са съгласни с твърдението, че 
доброволческите дейности са полезни за тях, 15.7% са несъгласни и 28.7% имат неутрална 
позиция по този въпрос. Доброволческите дейности са от полза в по-голяма степен за младите 
момичета и Войводина и Белград. 

Общо 55.5% от респондентите смятат, че е необходимо младите хора да участват в по-
голяма степен в социалните доброволчески дейности, 15.4% не са съгласни, а 29% нямат 
мнение по този въпрос. Активно участие на младите хора в по-голяма степен в подкрепа на 
жените и младежите на възраст между 15 и 19 години. 

Повече от половината от младите хора (54,1%) виждат доброволчеството като 
възможност да придобият опит, който ще бъде полезен за намиране на работа. 28.5% имат 
неутрална позиция по въпроса, докато 17.4% не виждат ползите от доброволчеството. Жените 
и младите хора от Белград до голяма степен признават, че техният опит, натрупан чрез 
доброволчеството, може да бъде полезен за заетостта. 

Според 45% от младежите, доброволческа дейност може да повлияе на промяната в 
обществото, а 23,4% не са съгласни с това твърдение. Няма трета позиция по този въпрос. 
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Доброволческата дейност като движеща сила на промяната в обществото, виждат повечето 
младежи на възраст между 15 и 19 години от Белград. 

Доброволческите дейности забавляват 48,9% от младите хора, докато 17% смятат, че  
доброволчеството не е забавно. От гледна точка на демографските характеристики е 
очевидно, че жените в по-голяма степен смятат доброволческата дейност като за забавна, 
както и най-младите участници до 19 години. 

78% от младите хора никога не са участвали в доброволчески дейности. С 
увеличаването на възрастта се увеличава броят на младите хора, които са участвали в някои 
доброволчески дейности, докато по-голям брой доброволци се наблюдават в градовете, 
отколкото в селските райони. Младите хора, които са участвали в доброволчески дейности в 
7,9% от случаите, започват работа, в 4,6% от случаите се оказа желанието да допринесат за 
общността на социално отговорното поведение и 4,4% са мотивирани от желанието да 
придобият нови знания и умения, 2.4% от младите хора решават да доброволчестват, защото 
се нуждаят от препоръки за бъдеща работа. 

 

 

От общата извадка от млади хора, участвали в доброволчески дейности, 7,5% през 
последните 12 месеца са били ангажирани в дейности, насочени към промяна в местните 
общности. В тези дейности по-често са включени млади хора на възраст между 15 и 19 години, 
отколкото възрастните хора. 

От общата извадка 6,2% от доброволците са получили сертификат за признаване на 
ангажимента си, а 1,7% от тези доброволци са тези, които са доброволчествали в чужбина. 

7,9% от младите хора, които са участвали в доброволчески дейности, са насърчавани 
да го направят от някого от обкръжението си, а от тези мнозинството са техни приятели (4,2%). 

7,9% от младите доброволци са участвали в работата на хуманитарна организация, 
докато 4% от тях са участвали в спортни организации. В гражданските асоциации участват 3.4% 
от младите доброволци, 3.3% доброволци в институции като здравни центрове и младежки 
културни центрове, театри, библиотеки. 

Подкрепа от семейството си имат по-голямата част от доброволците (19% от общо 
22.2%), докато останалите 3.3% нямат подкрепа от семейството си в това отношение.  

 

Статус и нужди на младите хора в Сърбия, 2016. 

Законът за доброволчеството (2010г.) определя доброволната работа като 
организирано доброволно предоставяне на услуги и провеждане на други дейности от общ 
интерес, в общата полза или в полза на други хора, без парична компенсация или друга 
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икономическа печалба, освен ако този закон не предвижда друго. Този закон урежда 
основните термини, свързани с доброволчеството, принципите на доброволчеството, 
сключването на договори за доброволци, правата и задълженията на доброволците и 
организаторите на доброволчеството и надзора по прилагането на този закон. 

Законът прекалено кодифицира и затруднява организациите на гражданското 
общество в Сърбия да ангажират доброволци в работата си. Съществува задължение за 
договорни взаимоотношения за признатите от закона видове доброволческа дейност. 
Елементите на договора са взети от трудовия закон и третират доброволчеството като 
свободен труд. Също така, законът предвижда задължителни споразумения между 
доброволеца и организацията, която го ангажира. В някои други случаи законът остава неясен; 
Например, въвежда разделението в дългосрочна, краткосрочна и ad hoc доброволческа 
дейност, но без ясно разграничение между тях (или ясни задължения, които биха възникнали 
при избора на дадена форма на доброволен ангажимент). Има общо съгласие в рамките на 
CSO сектора, че Законът трябва да бъде променен и дори някои гласове смятат, че Законът не 
може да бъде променен, а трябва да бъде напълно премахнат. 

На практика съществуват показатели, според които със закона се злоупотребява от 
работодатели, които използват неговите неясни разпоредби, за да ангажират млади, 
образовани хора като доброволци, вместо да ги наемат. За съжаление, публичните институции 
(включително съдилища / съдебни институции) също са идентифицирани сред тези, които по 
този начин използват липсата на яснота в закона. Законът поставя допълнителна 
административна тежест върху организациите на гражданското общество и самите те се 
опитват да избегнат тези искания чрез творческо прилагане. В този смисъл повечето от 
организациите на гражданското общество ангажират доброволци, използващи празнини в 
съществуващите законодателни норми и без официално да ги  регистрират в Министерството 
на труда. Според държавния регистър през 2014 г. са регистрирани 1,166 доброволци, което е 
почти същото като през 2013 г. Тази информация се различава от последните налични данни за 
броя на доброволците в Сърбия според проучването на Гражданската инициатива от 2011 г., в 
което се споменават около 150 000 доброволци. 

След години на натиск и застъпничество от страна на гражданския сектор, 
Министерството на труда, заетостта и социалните въпроси в края на октомври 2015 г. 
окончателно формира работна група за справяне с последиците от съществуващата рамка за 
доброволчество с десет представители на организациите на гражданското общество. 
Препоръките на организациите на гражданското общество ще бъдат насочени към 
насърчаване на доброволчеството, ясно определяне на сроковете за краткосрочна и 
дългосрочна доброволческа дейност, разходи за доброволци, водене на отчет за броя на 
доброволците и доброволческите часове и процедури за подаване на доклади. 

Проучването на IPSOS показва, че 77% от организациите на гражданското общество са 
ангажирали доброволци през 2015 г., докато тяхното възприемане за останалата част от 
сектора е, че 53% от организациите на гражданското общество ангажират доброволци. 
Оценката им е, че средната продължителност на работното време на седмица за доброволна 
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работа през 2015 г. е 12,9 часа. 51% от организациите на гражданското общество ангажират 
същия брой доброволци като през предходната година, 25% са ангажирани повече и 22% по-
малко в сравнение с 2014 г. В същото време само 4% от анкетираните граждани заявяват, че са 
ангажирани с доброволна работа през 2015 г. , с 19 седмици средно доброволно ангажиране и 
15,7 часа седмично доброволна работа през 2015 г. 

Броят на доброволците в Сърбия въз основа на официални доклади, подадени от 
организации до Министерството на труда, заетостта, ветераните и социалната политика всяка 
година, показва умерени 1,166 регистрирани доброволци през 2014 г. От друга страна, самите 
ОГО изобразяват напълно различна картина и оценка на броя на доброволците в сектора да 
бъде много по-висок. 

 

 

 

 

Bulgaria 
Тъй като правителството не е поръчало систематични изследвания, има наблюдавана липса на 
данни за доброволчеството в България. 

Количествената информация за броя и профила на доброволците, представени в този раздел, 
се базира на данни от две анкети сред неправителствени организации в България, проведени 
съответно през периода 15 февруари - 30 април 2002 и 10 ноември - 30 ноември 2005 г. 

Общ брой доброволци 

Проучването на доброволческия сектор в България (2002 г.) съобщава, че около 6% от 
българските граждани участват в доброволчески дейности. Според проучването за практиките 
в управлението на НПО в България (2005 г.) 84% от организациите използват помощта на 
доброволци. Освен това докладът очертава процента на нестопанските организации, които 
използват доброволци през 2005г.: 

- 27% от организациите работят с повече от 20 доброволци 

- 17% използват между 11 и 20 доброволци 

- 21% използват между 6 и 10 доброволци 

- 19% използват между 1 и 5 доброволци. 

Понастоящем около 14 000 души и 6 000 младежи са активни доброволци в Българския 
червен кръст и над 750 в Националните центрове за доброволци, които са членове на 
Националния алианс за доброволчество. Повече от 200 младежи от Различни държави-членки 



 
 
 
 
 

Project name: Moving borders for volunteering 
Project number: CB007.1.22.039 
Contract number: RD 02-29-275 

The project is co-funded by EU trough the Interreg-IPA CBC Bulgaria–Serbia Programme, CCI No 2014TC16i5CB007. 

се включиха доброволно в България чрез Европейската доброволческа служба (ЕДС) в периода 
2000-2008 г., но за съжаление броят на българските младежи, които доброволно се предлагаха 
в друга страна от ЕС, не е известен. 

Тенденция 

Класифицираните данни за тенденциите в броя на доброволците в България през 
последните десетилетия са до голяма степен недостъпни, но въз основа на практиката на БЧК 
тази тенденция е стабилна. Въпреки това, докато младите доброволци от ЕДС доброволци от 
различни държави-членки имат желание да се включат доброволно в България, за българските 
младежи се оказва трудно да бъдат стимулирани с доброволни възможности въпреки 
потенциалните им ползи. Въз основа на проучването за доброволческия сектор в България 
(2002г.), за 54% от НПО броят на доброволците през последните години се увеличава, за 35% 
той остава непроменен, а за 11% от организациите броят на доброволците намалява. 
Причините за нарастващия брой доброволци са нарастващата популярност на 
доброволческите организации или причините, на които са посветени, подобрените 
възможности на тези организации, които им позволяват да предлагат нови знания и обучение 
на доброволците и положителни промени в гражданския ангажимент на хората. Причините за 
противоположните тенденции се оказаха трудните икономически условия в страната, липсата 
на адекватно стимулиране на доброволчеството, нарастващата гражданска апатия и липсата на 
адекватна социална оценка на доброволчеството. 

Пол 

Проучването на доброволческия сектор в България (2002 г.) съобщава, че по-голямата част 
от доброволците са жени - 69%. Мъжете доброволци са 31%. Жените преобладават сред 
доброволците във всички възрастови групи, с изключение на хората над 60-годишна възраст, 
където делът на жените и мъжете доброволци е еднакъв. 

Възрастови групи 

Разпределението на доброволците в България по възрастови групи според проучването на 
доброволческия сектор в България (2002 г.) е както следва: До 18 години - 7%, 18-30 години - 
25%, 31-40 години - 21%, 41-50 години - 19%, 51-60 години - 14%, 60+ години - 14%. Най-голям 
процент от доброволците в България са младите хора, принадлежащи към възрастовата група 
18-30 години. Участието на младите хора в НПО бе обект на проучване на Фондация за 
българските джендър изследвания от 2005 г. (12), в което се открива следното: възрастовата 
група 26-30 г. е най-склонна да подкрепя инициативи на НПО, включително доброволчеството. 
57% от младите хора в тази възрастова група са готови да участват в обществено полезни 
събития чрез доброволческа дейност, в сравнение с 45% от 18-25-годишните и 44% от 16-17-
годишните. 

- 30% от анкетираните не отговориха на въпроса при какви обстоятелства ще помогнат 
на дадена организация чрез доброволческа дейност, а 11% заявиха, че няма да го 
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направят при никакви обстоятелства. Само 1,7% от българските младежи са готови да 
правят доброволна работа при всякакви обстоятелства. 

- Само около 4% от младите хора в България на възраст между 16 и 30 години са били 
ангажирани с неправителствени организации по онова време. Повечето от тях са 
ангажирани в туристически и спортни организации, екологични организации и 
организации за развлекателни дейности. По-малко бяха ангажирани в организации, 
работещи за защита на човешките права. 

Географско разпространение на доброволчеството 

Доброволните организации поддържат противоположни възгледи за географското 
разпространение на доброволчеството в страната. За някои от тях по-голямата част от 
доброволците се намират в по-големите градове с малки изключения въз основа на 
активността на един град или регион по отношение на проектите. За други доброволчеството е 
по-привлекателно и широко разпространено сред по-малките градове и региони, защото има 
отношение на местната общност към доброволческите дейности  и се оценяват на по-високо 
ниво. 

Образователни нива 

Проучването на доброволческия сектор в България (2002 г.) гласи, че типичният 
доброволец в България притежава висше образование - 56%. Други 12% от доброволците имат 
по-ниска, асоциирана степен, или са вписани в университета в даден момент, но не са 
завършили обучението си. 27% от доброволците имат диплома за средно образование, а 4% са 
със средно или по-ниско образование. 44% от доброволците работят като служители на пълен 
работен ден и 19% на непълно работно време. Останалите са пенсионери - 17%, безработни - 
13% и ученици и студенти - 7%. 

Доброволческо включване в зависимост от сектора 

Проучването върху практиките в управлението на НПО в България (2005) съобщава, че 
най-голям брой доброволци в България участват в организации с нестопанска цел, работещи в 
сферата на социалните услуги, развитието на общността и околната среда - в тези три сфери 
най-много са организациите, използващи повече от 20 доброволци. В сектора на социалните 
услуги 14% от организациите имат между 1-5 доброволци 

Профил на доброволчеца според статуса му на пазара на труда 

Според проучването за доброволческия сектор в България (2002 г.) 46% от 
служителите, които отделят своето свободно време за доброволчество, са специалисти с 
висше образование, а 26% принадлежат към квалифицирания персонал. 8% са малки или 
средни предприемачи, а 7% - професии като лекари, адвокати и др. 

Времето, което се посвещава на доброволчеството 
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Участието на доброволци зависи от обявения ангажимент. Това може да бъде 
краткосрочно, т.е. да участва веднъж в конкретно събитие или дългосрочно през цялата 
календарна година. Доброволните организации съобщават, че доброволците, които участват 
на по-постоянна база, прекарват средно 4 часа на седмица за доброволчеството. 

 

Политики 
Сърбия 
Закон за доброволчеството  
 

Доброволчеството по смисъла на този закон означава организирани доброволчески услуги или 
дейности от общ интерес за общото благо или в полза на друго лице, без изплащане на 
парична компенсация или други вземания. 

Дългосрочната доброволческа дейност е доброволческа работа, която продължава повече от 
10 часа седмично в продължение на най-малко три месеца без прекъсване. 

Доброволчеството по смисъла на този закон не се счита за: 

1) времето, изразходвано за професионално обучение и развитие или практическа работа без 
трудов договор, в съответствие със закона; 

 

2) работа извън трудовото правоотношение, съгласно закона; 

3) предоставяне на услуги или извършване на дейности, които едно лице се задължава да 
предостави в полза на друго лице по силата на закон или други нормативни актове; 

4) съдебни решения, решения за простъпка или други решения на компетентните органи; 

5) предоставяне на услуги и извършване на дейности, често срещани в отношенията със 
семейството, с приятели или съседи; 

6) за изпълнението на задачи на Червения кръст на Сърбия, свързани с постигане на целите и 
задачите в съответствие със закона и другите нормативни актове; 

7) за изпълнението на задачи и дейности в политически партии, профсъюзи и други 
сдружения, свързани с постигането на целите на тези организации и асоциации от техните 
членове, в съответствие с техните устави; 

8) извършване на специални дейности от общ интерес за общото благосъстояние на или в 
полза на трето лице, което не продължава повече от 10 часа на седмица, не по-дълго от 30 
дни, с или без прекъсване, по време на една календарна година. 
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Доброволчеството може да се извършва от лице на възраст най-малко 15 години. Лице 
на възраст под 18 години може да се включи доброволно с писмено съгласие на родител или 
настойник. Лице на възраст под 15 години може да участва в извършването на образователни 
доброволчески дейности в съответствие с разпоредбите относно образованието и 
ратифицираните международни конвенции. 

Доброволците могат да работят в работни места, които са опасни за живота или 
здравето, или се извършват в опасни за живота и здравето условия. 

Една фирма или държавно предприятие може да действа като доброволчески 
организатор в съответствие с този закон, ако: 

1) организира доброволчеството за общото благосъстояние или благосъстоянието на 
друго лице за дейности извън обхвата на юридическото лице или публично предприятие; 

2) не се реализира печалба, придобита от доброволческите услуги или дейности; 

3) доброволчеството не замества труда на работниците и служителите и други заети 
лица в компанията или държавно предприятие. 

Юридическото лице, посочено в параграф 1 на този закон трябва да получи съгласие за 
изпълнение на доброволческа програмата от министерството компетентентно по трудовите 
отношения (наричано министерство по-долу). 

Доброволчеството се извършва въз основа на договор за доброволчество. 

 

Доброволческият организатор трябва да: 

1) осигури безопасността и здравето на доброволеца по време на доброволческата 
услуги и дейностите в съответствие със закона; 

2) да издаде на доброволеца удостоверение за доброволчеството при поискване от 
доброволеца; 

3) предостави материали и инструменти за извършване на доброволческа дейност  и 
услуги; 

4) гарантира поверителността и защитата на личните данни на доброволеца; 

5) осигури условия за доброволчеството и упражняването на правата на доброволеца в 
съответствие с този закон и споразумението за доброволчество. 

Доброволческият организатор съхранява данни за доброволчеството. 

Министерството съхранява данни за доброволческите организатори. 
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Доброволческият организатор представя на Министерството регистрация за 
организиране на доброволчество, което ще се  извършва в съответствие с разпоредбите на 
този закон. Регистрацията се представя, когато за първи път се организира доброволчество. 
Съдържанието на регистрацията и начина на въвеждане и изтриване на доброволчески 
организатор от регистрите се определят от министъра. Доброволческият организатор  
представя пред Министерството отчет относно доброволческите дейности не по-късно от 31 
март за предходната година. 

Контрол върху изпълнението на този закон, други регламенти относно 
доброволчеството и споразумението за доброволчество се изпълняват от инспекцията по 
труда и административната инспекция. 

 

Дилеми 
Кой може да бъде доброволец? 
 

Доброволецът може да бъде местно  или чуждестранно лице. Чуждите граждани и 
лицата без гражданство имат право да участват доброволно в Република Сърбия в 
съответствие със закона и ратифицираните международни договори. 

Доброволчество може да се извършва от (местно или чуждестранно) лице, което е 
навършило 15 години. Това обаче не означава, че лицата на възраст под 15 години не могат да 
бъдат доброволци ad hoc (например участници в еднодневните действия за почистване на 
училища, паркове и т.н.), тъй като разпоредбите на закона не се прилагат за ad hoc 
доброволчество. В допълнение, законът изрично предвижда, че лице под 15-годишна възраст 
може да участва в извършването на образователни доброволчески дейности в съответствие с 
разпоредбите относно образованието и ратифицираните международни конвенции. 

Когато става въпрос за краткосрочна и дългосрочна доброволческа дейност, лице, 
което е навършило 15 години, може да се включи доброволно само с писмено съгласие на 
родител или настойник. От разпоредбите на закона се оказва, че това ограничение се прилага 
както за местните, така и за чуждестранните доброволци. В случай на чуждестранни 
доброволци, за да се избегнат евентуални проблеми с инспекцията по труда, желателно е 
писменото съгласие на родителите на сръбски език да бъде преведено от заверен съдебен 
преводач. 

Законът предвижда санкции за организаторите на доброволци и отговорното лице в 
случай на сключване на договор (краткосрочен или дългосрочен) доброволен труд с лице на 
възраст под 15 години (Приложение 3, чл. 32 от Закона), освен това такъв договор се счита за 
нищожен и няма правни последици. 

Законът забранява доброволната работа при работни места, които са опасни за живота 
или здравето, или се извършват при опасни за живота и здравето условия. Законът обаче не 
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дефинира тези работни места, опасни за живота и здравето - дори предполагайки аналогично 
прилагане на други нормативни актове, регулиращи този въпрос - което отваря вратата към 
правната несигурност, тъй като договорът за доброволческа дейност може да бъде основният 
инструмент за регламентиране на този въпрос. 

 

Кой може да бъде организатор? 
 

Организаторът на доброволчеството може да бъде (частно) лице, чиято основна цел, в 
съответствие със Устава, не е печалба. В сръбската правна система тези характеристики 
изпълняват асоциацията, фондацията (фонд) и даренията. 

Освен това организаторът на доброволчеството може да бъде държавен орган, орган 
на автономна провинция, орган на местното самоуправление и местни общности в 
съответствие със закона и ратифицираните международни договори. Що се отнася до 
авторитета на местната общност, като се има предвид, че местната общност няма юридическа 
правосубектност и не може да бъде страна при сключването на договора за доброволчество, 
ние вярваме, че в такива случаи като страна-организатор на Доброволческата дейност се 
осъществява от компетентния орган на местното правителство, на чиято територия се намира 
местната общност. 

И накрая, организаторът на доброволчеството може да бъде дружество (общото 
партньорство, командитно дружество, акционерно дружество) и публично дружество при 
следните условия: 1) ако организира доброволец за общото благо или в полза на друго лице 
във външни дейности на дружеството или на публичното предприятие; 2) изпълнението на 
доброволчески услуги и дейности, които не придобиват печалба; 3) ако доброволецът не 
заменя работата на служителите и друго наето лице в дружеството или в публично дружество. 
Пример за такъв доброволец е, когато дадена компания организира за своите служители 
редовно почистване на обществени места, при условие, че почистването на обществени площи 
не представлява законова дейност на компанията. 

Дружество / публично дружество - организаторът на доброволчеството е длъжен да 
получи съгласието на министерството, отговарящо за работата по програмата за 
доброволчество. Програмата за доброволчески дейности по-специално съдържа информация 
за организатора и доброволеца, мястото на изпълнение и продължителността на 
доброволчеството, планирания брой доброволци, описание на доброволческите услуги и 
дейности и информация за обучението на доброволци - ако става дума за доброволческа 
дейност, която изисква предварително обучение на доброволци. 

С доброволната програма на фирма / публично дружество трябва да се подаде 
извлечение от търговския регистър и правилата за организация и класификация по искане на 
Министерството на труда и социалните въпроси (наричано по-долу "Министерството") и друга 
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документация, доказваща, че доброволчеството е извършено в съответствие с горните 
условия. 

В рамките на 15 дни от получаването на доброволческата програма и допълнителните 
документи министерството решава дали да даде или откаже съгласието си за доброволческата 
програма. Законът обаче не предвижда никакви правни последици в случай на 
административна тишина или неспазване на срока от 15 дни на представените от 
министерството документи. 

 

Кой може да бъде бенефициент? 
 

В съответствие с член 4 от Закона за доброволчеството, доброволческата дейност на 
потребителя може да бъде: 

- лице (освен ако не става въпрос за извършване на услуги или дейности, които дадено лице е 
задължено да предостави на друго лице в съответствие със закона и други разпоредби или 
извършва услуги или дейности, които са обичайни в семейството, приятелските или съседските 
отношения); 

- юридическо лице, чиято основна цел не е печалба (сдружения, фондации / фондове, 
тръстове); 

- организатор на доброволци, чиято основна цел не е печалба. " 

От предходните правни разпоредби не е ясно каква е разликата между юридическото 
лице, чиято цел не е печалба, и организаторите на доброволци, чиято цел не е печалба? Тази 
разпоредба би могла да се тълкува по два начина. На първо място, рестриктивното тълкуване 
предполага, че организаторът на доброволчеството може да бъде бенефициет на 
доброволческа дейност само в случай, че организаторът на доброволческата дейност има 
асоциации, фондации / фондове и дарения, като се има предвид, че те са законно определени 
като "юридически лица, чиято цел не е печалба". От гледна точка на целите, преследвани от 
този закон (насърчаване на културата на доброволчеството), вярваме, че терминът 
"организатор на доброволци" включва държавния орган, автономен провинциален орган, 
местното самоуправление и авторитета на местната общност. Освен това, поради същите 
причини (насърчаване на доброволчеството), смятат, че няма правна пречка за тези органи, те 
са бенефициенти на доброволчеството, дори когато не са доброволци. Същото важи и за 
авторитета на местната общност, въпреки факта, че местната общност няма юридическа 
правосубектност - в този случай да се тълкува, че по отношение на закона, бенефициентът на 
доброволчеството е подходящ орган на местната власт, на чиято територия местната общност , 

И накрая, по отношение на целта, преследвана от този закон (насърчаване на 
доброволчеството), вярваме, че няма правни бариери пред публичните институции, които са 
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бенефициенти на доброволчеството, тъй като тук е юридическо лице (истинско обществено-
правно) с нестопанска цел ". 

Асоциации, фондации / фондове, дарения, културни институции и други институции 
могат да бъдат бенефициенти на доброволческа дейност. 

Що се отнася до компаниите и публичните дружества от правните разпоредби, следва, 
че тези образувания не могат при никакви обстоятелства да бъдат бенефициенти на 
доброволчески дейности. 

 
Закон за младежта 
 

Целта на закона е да се създадат условия за подкрепа на младите хора в 
организацията, социална активност, развитие и реализация на потенциала им за себе си и за 
благото на обществото. 

Термините, използвани в този закон имат следното значение: Младежи са лица от 15 
до 30 годишна възраст.   

Принципът на отговорност и солидарност сред младите хора гласи, че младите хора 
трябва активно да допринасят за изграждането и насърчаването на социалните ценности и 
развитието на тяхната общност, по-специално чрез различни форми на доброволчески 
дейности, и да изразяват солидарност между поколенията и активно да работят за създаване 
на условия за равнопоставеност и пълноценно участие във всички аспекти на социалния живот 
на младите хора с увреждания, членовете на етническите малцинства и всички други партии и 
социални групи, които могат да бъдат изложени на риск от дискриминация или 
дискриминационно отношение. 

 
Национал;на стратегия за младежта  
 

Законът за доброволчеството беше приет през 2010 г., но това, което на практика 
показа, че не се очаква да насърчава и стимулира културата на доброволчеството. За да се 
постигне ефективна правна рамка за доброволчеството, от съществено значение е, в 
допълнение към Закона за доброволчеството, да се правят и други закони, Закон за 
сдруженията, Законът за висшето образование, Законът за основите на образованието, както и 
някои секторни закони (култура, социална политика, младеж и т.н.). 

Доброволчеството е и винаги трябва да бъде в основата на гражданското общество и 
като такова трябва да бъде насърчавано в обществото, особено сред младите хора. 
Доброволчеството трябва да бъде насърчавано като нещо, което носи полза от съвместните 
усилия на цялото общество, нещо, което ще позволи на нещата да се движат и да се променят. 
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Неблагоприятните условия за доброволчество доведоха до по-нисък интерес към младите 
хора за този тип ангажименти или липсата на свободно време поради увеличаване на 
задълженията. Но от друга страна, младите хора живеят в сложен технологичен свят, което 
много помага на доброволческата служба за качеството на услугата, провеждат се различни 
кампании по интернет, разпространяват се идеи и се мобилизира обществото, така че да може 
да бъде един от важните начини да се ангажират младите хора в доброволчески дейности. 

За популяризирането на доброволчеството съществуват важни мрежови и 
доброволчески организации, за да се укрепи техният капацитет, но също така да се повлияе на 
промяната в общото отношение на обществеността към доброволчеството само като услуга за 
предоставяне на услуги. 

Република Сърбия признава младите хора и тяхната специална и важна роля в 
обществото. Младите хора са настоящето и бъдещето на обществото, ресурсите и иновациите, 
движещата сила на социалното развитие. Ето защо е необходимо непрекъснато и 
систематично да се инвестира в развитието на младите хора и установяването на партньорски 
отношения между младите хора и държавата, за да се увеличи активното участие в 
обществото, да се насърчи социалната интеграция и да се осигури участието на младите хора в 
развитието на политиката за младежта. 

Визия на националната стратегия: Младите хора са активни и равноправни участници 
във всички области на обществения живот, които развиват напълно своя потенциал и 
допринасят за личното и социалното развитие и благополучие. Младите хора имат подкрепата 
на обществото, създават по-добри условия за живот и потенциал за развитие и активно 
допринасят за цялостния напредък на обществото. 

Принципът се отнася за доброволчеството и е принцип на социалната отговорност и 
солидарността. Насърчава и развива отговорността на лицата, работещи с младите хора, както 
и отговорността на младите хора по отношение на техните отговорности в обществото. 
Младите хора трябва активно да допринасят за изграждането и насърчаването на социалните 
ценности и развитието на тяхната общност, по-специално чрез различни форми на 
доброволчески дейности и да изразяват солидарност между поколенията и активно да работят 
за създаване на условия за равноправно и пълноценно участие във всички аспекти на 
социалния живот на младите хора с увреждания, членове на етническите малцинства и всички 
други социални групи, които могат да бъдат изложени на риск от дискриминация или 
дискриминационно отношение. Солидарност между поколенията и признаване на ролята на 
младите хора за изграждането на демократично гражданско общество, основано на култура на 
ненасилие и толерантност. 

Една от целите на стратегията и се отнася до доброволците са: Подобряване на активното 
участие на младите жени и мъже в обществото. Стратегията отчита специфичните проблеми, 
които са неблагоприятна среда за доброволческа дейност, засегната от лошата 
институционална рамка, липсата на стратегия и план за прилагане на Закона за 
доброволчеството и подкрепа на доброволческите дейности. 
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Специфичната цел на стратегията за решаване на проблема е да се подобрят условията за 
доброволческа дейност сред младите хора и за младите хора. 

Очаквани резултати и планирани дейности по реализацията: 

- Осигурена стимулираща среда и подкрепа за развитието на доброволческите дейности на 
младите хора и доброволческата дейност. 

- подпомагане на асоциациите за доброволческа дейност, осъществяващи младежки 
дейности, МКК и неформалните младежки групи; 

- Да подкрепя участието на млади доброволци в краткосрочните и дългосрочните 
доброволчески програми; 

- Насърчаване на образователните, културните и спортните институции да признават, 
подкрепят и оценяват младежката доброволческа дейност; 

- Създаване на система за признаване на придобитите умения за наемане на доброволци и 
наблюдение на тяхната ефективност; 

- Насърчаване на сътрудничеството между поколенията и включването на уязвими млади хора 
чрез програми, проекти и инициативи на доброволци; 

- Подкрепа на доброволческите програми в извънредни ситуации. 

- Да подкрепя доброволната политика за формулиране на политики на национално ниво, 
подобряване на правната рамка за доброволчеството и разработване на стандарти за 
доброволна работа; 

- Включване на програми за доброволци в национални и местни планове за развитие и 
планове за решаване на извънредни ситуации; 

- Подкрепа на СОП за разбиране на правните задължения и подобряване на защитата на 
доброволците и бенефициентите на доброволческа дейност; 

- Да подпомага изграждането на мрежи от доброволчески центрове и услуги в рамките на 
асоциациите, които осъществяват младежки дейности и младежки служби; 

- Разработване на критерии за отчитане и измерване на ефектите от доброволчеството, 
основани на пола; 

- Програми за подпомагане, които насърчават доброволчеството като социално полезна 
дейност. 

- Укрепени асоциации, които осъществяват младежки дейности и младежки кабинет за 
изпълнение на доброволни програми и проекти. 
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- Гарантиране на стандартите за изпълнение доброволно в дейността на сдруженията, които 
провеждат младежки дейности и НКМ; 

- Подпомагане на обучението на асоциации, които осъществяват младежки дейности и 
доброволно управление на младежки кабинети; 

- Подкрепа за развитието и функционирането на доброволчески услуги в рамките на 
асоциациите, които осъществяват младежки дейности и младежки служби; 

- Да подкрепя редовната оценка на програмата за доброволческа дейност в асоциациите, 
които осъществяват младежки дейности и младежки кабинети.  

 

Стратегия за създаване на благоприятна среда за плана за развитие на 
гражданското общество  
 

Първият работен проект на Националната стратегия е разделен на шест глави: 

• Институционална и правна рамка за сътрудничество между органите и гражданското 
общество; 

• Финансова устойчивост на организациите на гражданското общество; 

• Ролята на гражданското общество в процеса на интеграция в ЕС; 

• Ролята на организациите на гражданското общество в неформалното образование; 

• Ролята на гражданското общество в социално-икономическото развитие - доброволческа 
работа и социално предприемачество; 

• Ролята на гражданското общество в социално-икономическото развитие - осигуряването на 
социални услуги и здравеопазване. 

 

Доброволчеството  - Текуща ситуация 

Доброволческите дейности, които се считат за доброволни и организирани дейности 
на индивиди, насочени към подпомагане на други хора и общността без цел печалба, имат 
голямо значение за насърчаване на активното гражданство и изграждане на общество, 
основано на солидарност и сплотеност. Доброволческите дейности са от все по-голямо 
значение и придобиването на умения, необходими за пазара на труда и социалното 
приобщаване на социално маргинализирани групи. 

Значението на доброволчеството е признато в редица международни документи на 
ООН и Съвета на Европа. ЕС обяви годината на доброволческата дейност за 2011 г. с цел 
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създаване на благоприятна среда за доброволческа дейност, повишаване на капацитета на 
доброволческите организации и качеството на тяхната работа, признаване на доброволческите 
дейности и повишаване на обществената осведоменост относно стойността и значението на 
доброволчеството. В първото цялостно проучване на състоянието на доброволчеството в 
страните от ЕС, завършено през 2010 г., индикативните данни сочат, че между 92 и 94 милиона 
граждани на ЕС участват или са участвали в някаква форма на доброволна дейност. 

Според последните данни, индикативни за Сърбия, работят около 150 000 доброволци. 
Само Червеният кръст има повече от 60 000 доброволци. Според изследването, проведено 
през 2011 г., на представителна извадка, най-голям е броят на доброволците, участващи в 
организациите на гражданското общество, занимаващи се с култура, медии и отдих (по 31%), а 
най-ниски са за бизнеса и професионалните сдружения и профсъюзи 15% ). Доброволците за 
доброволчески дейности най-често съобщават доброволно доброволни организации (28%), 
или доброволци идват на лични взаимоотношения и познати (11%).  

Сравнително малък процент от членовете, които доброволно участват в своите 
организации (21%). Почти половината от изследваните организации на гражданското общество 
(48%) изразиха необходимостта от допълнително обучение, когато става въпрос за наемане на 
персонал и доброволци. 

В Сърбия има примери за добри практики в насърчаването и развитието на 
доброволчеството. От 1990 г. съществува Доброволна служба на Сърбия (ДСС), която се 
превърна в референтна организация за международен обмен на доброволци. Младежкото 
бюро на град Белград ръководеше доброволна програма, чрез която свързва хората, които 
искат да са добвроволци с доброволчески организации. Службата обработва информацията на 
заинтересованите доброволци и редовно ги информира за нови позиции за доброволци. От 
общия брой доброволци от Червения кръст на Сърбия повече от 60% от обучените млади 
доброволци, които преминаха през уникална система за обучение, въз основа на активното 
участие на участниците в семинарите, интерактивната работа в малки групи и обучението на 
връстници. Създадена е и първата мрежа от социално отговорни компании в Сърбия, като част 
от международна мрежа, присъстваща в повече от 30 страни и провежда програми за 
корпоративно доброволчество, като предоставя подкрепа на бизнеса за участие на 
служителите в доброволчески дейности в местната общност. Мрежата изпълнява програма, 
която има за цел да укрепи капацитета на гражданското общество чрез доброволчески 
дейности на служителите на членовете на мрежата, които даряват специфични знания и 
време, като по този начин допринасят за решаването на социален проблем. Създадена е 
годишната награда за корпоративно доброволчество, която се присъжда от 2010 г. насам, с цел 
да признае и възнагради програмите, които са допринесли най-много за развитието на 
местните общности и развитието на служителите в членовете на мрежата. 

Въпреки това са определени няколко критични въпроса за по-нататъшното развитие на 
доброволчеството: 
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a. Закон за доброволчеството (Държавен вестник на РС, № 36/10) Въпреки че законът 
има положителен ефект върху развитието на корпоративното доброволчество, 
професионалната оценка на обществото е, че законът като цяло не представлява 
задоволителна правна рамка за развитието на доброволчеството. Законът за 
доброволчеството повече се разглежда като специална форма на трудово-правни условия, а не 
като доброволна инициатива на граждани. За лицата между 15 и 18-годишна възраст се 
предвиждат по-строги изисквания за доброволчество (съгласие на родителите), отколкото в 
случая със сключването на трудовия договор, който може да бъде склщчван независимо от 
родителите от 15-годишна възраст. Закон за стандартизиране на частните правни отношения 
между доброволците и организаторите на доброволчески дейности както в дългосрочен план, 
така и в случай на краткосрочна доброволческа дейност, въпреки че това е връзка, в която се 
прилагат общите правила на договорното право. Този регулаторен подход доведе до 
свръхрегулиране на законите и високите транзакционни разходи за неговото прилагане, 
особено от страна на организаторите на доброволчеството. Разпоредбите на Закона, които 
предписват задължението на организаторите на доброволческата дейност, които под заплаха 
от глоби да докладват за документите на министерството, преди да започнат своята 
доброволна дейност - когато става дума за асоциации като организатори на доброволчески 
дейности е несъвместимо със с член 11 от Европейската конвенция за правата на човека 
(свобода на сдружаване) вследствие на режима на двойна регистрация за извършване на 
законоустановени дейности на сдружението. Същото важи и за задължението за подаване на 
специален доклад за доброволчеството, особено в случаите, когато асоциацията не е 
бенефициер на публични средства. 

Премахването на тези системни недостатъци изисква приемането на нов закон за 
доброволчеството, който ще дефинира общата правна рамка на обществените политики, 
свързани с насърчаването и развитието на доброволческата дейност и задълженията на 
държавата при определянето и прилагането на тези политики, вместо да редактира 
частноправни взаимоотношения между доброволците и организаторите на доброволчески 
дейности. 

б. Липсата на качествени изследвания в областта на доброволчеството. Поради липсата 
на качествен анализ в тази област е необходимо да се провеждат подходящи проучвания, 
които освен всичко друго да дадат по-точен отговор на икономическото значение на 
доброволчеството и да отговорят на въпроса дали това е оправдано от приемането на 
конкретни стратегии за развитието на доброволчеството, което би могло да бъде 
координирано и допълнено с други секторни политики в тази област. 

 

България 
 

In Bulgaria there is no public body responsible for volunteering from a regulatory or 
institutional perspective. Directorate Youth Policy and in particular, Unit International Youth 
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Programs at the State Agency for Youth and Sports used to deal with volunteering among young 
people until July 2009 when the Agency was transformed into a Ministry of Physical Education and 
Sports. The work of Directorate Youth Policy and its constituents is now transferred to the Ministry 
of Education, Youth and Science. The National Centre European Youth Programs and Initiatives, 
which is the main Bulgarian authority managing the Youth in Action programme, is now also part of 
the same Ministry and will be responsible for youth volunteering. The Centre provides funding for 
youth exchanges and volunteering projects, publishes EVS promotional materials and provides 
information on youth activities through the EURODESK19 network. Over the years, however, 
voluntary organisations have become used to working with volunteers without a legal framework 
and public body responsible for volunteering. 

 В България няма регулаторен или институционален публичен орган, отговарящ за 
доброволчеството. Дирекция "Младежка политика" и по-специално "Международни 
младежки програми" към Държавна агенция "Младежта и спорта" се занимаваше с 
доброволческа дейност сред младите хора до юли 2009 г., когато Агенцията беше 
трансформирана в Министерство на физическото възпитание и спорта. Работата на дирекция 
"Младежка политика" и нейните избиратели сега се прехвърля на Министерството на 
образованието, младежта и науката. Националният център "Европейски младежки програми и 
инициативи", който е основният български орган, управляващ програмата "Младежта в 
действие", вече е част от едно и също министерство и ще отговаря за младежкото 
доброволчество. Центърът осигурява финансиране за младежки обмени и доброволчески 
проекти, публикува рекламни материали по ЕДС и предоставя информация за младежки 
дейности чрез мрежата EURODESK. С течение на годините обаче българските доброволчески 
организации са свикнали да работят с доброволци, без специализирана правна рамка и 
публичен орган, който отговаря за доброволчеството. 

В България не съществува специализиран публичен орган, отговорен за 
доброволчеството, в това число и за младежкото доброволчество. Държавната политика за 
младежта се провежда от Министерския съвет чрез министъра на младежта и спорта и в 
съответствие с Националната стратегия за младежта. В структурата на министерството в 
рамките на специализираната администрация съществува Дирекция "Младежки политики", 
която подпомага министъра при планирането и изпълнението на националната политика за 
младежта. Доколкото младежкото доброволчество е част от младежката политика на страната, 
Дирекцията подпомага и тази дейност. До 2014 година съществуваше самостоятелен орган за 
управление на програма „Младежта в действие“ на ЕС - Националният център за европейски 
младежки програми и инициативи, който извършваше и дейности по финансиране за 
младежки обмени и доброволчески проекти по линия на Европейска доброволческа служба, 
както и предоставяше информация за младежки дейности чрез мрежата EURODESK. С 
интегрирането на младежките дейности като част от програма Еразъм+, центърът бе закрит и 
функциите му се поеха от Центъра за развитие на човешките ресурси в качеството му на 
национална агенция по програмата. Може да се каже, че българските доброволчески 
организации са свикнали да работят с доброволци, без специализирана правна рамка и 
публичен орган, който отговаря за доброволчеството. 
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Други публични органи свързани с доброволчеството 

Младежките домове в България са общински структури, чиято работа като цяло цели 
обучение на гражданското общество на младите хора в страната. Младежките домове 
предлагат много доброволчески възможности за включване на младите хора в общността и 
често имат специално създаден Доброволчески център в структурата си (например Младежки 
дом Хасково). Такива регионални и местни доброволчески центрове отговарят за включването 
на доброволци, обучение, проверка и изграждане на капацитет. 

Мрежата от 35 младежки информационни и консултантски центрове в страната 
предлага разнообразни услуги за млади хора или организации, които работят за и с млади 
хора, включително информация за възможностите за доброволческа дейност и получаване на 
финансиране за младежки дейности и инициативи както чрез държавно финансиране, така и 
чрез други донорски организации в страната и в Европа. 

Организации, които насърчават доброволчеството, улесняват сътрудничеството и 
обмена на информация 

Националният алианс за доброволчество (NAVA) е организация с нестопанска цел, 
която работи в полза на българската общественост и местните общности чрез предоставянето 
на социални услуги. Организацията е създадена през май 2000 г. със седалище в Пловдив и пет 
други регионални доброволчески центъра във Варна, Габрово, Хасково, Търговище и Ловеч. 
Членството му се състои от 8 регионални и 17 местни доброволчески центъра, както и от 6 
центъра за социална подкрепа. Основната цел на NAVA е да служи като посредник между 
доброволческите организации и хората, които желаят да се включат доброволно. Предлагайки 
брокерски услуги на своите регионални членове, NAVA е една от единствените мрежи, 
координиращи дейностите на доброволческите организации в България, включително 
набиране на доброволци, обучение на доброволци и доброволчески организации, дейности, 
свързани с научните изследвания и др. Въпреки това организацията няма реален национален 
капацитет за представителство Отчасти защото централата му не е в столицата. 

Българският Червен кръст има мрежа от 28 общински клона в цялата страна. 
Организацията провежда Общо събрание всяка година. Форумът, на който присъстват 
представители на мрежата от цялата страна, обсъжда работата и постиженията на 
организацията и приема годишния план за действие и бюджета. 

 

 

Въпреки това, няма представителна организация, представляваща доброволческия 
сектор в България. Независимо от това, доброволческите организации често си сътрудничат, 
като образуват работни групи в изпълнение на законодателни или други инициативи, засягащи 
развитието на доброволческия сектор.  
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Принадлежност към европейски организации чадър / мрежи в ЕС 

Понастоящем 65 доброволчески организации в България са акредитирани по ЕДС, 
изпращащи, хостващи или координиращи организации. NAVA е в процес на оценка на 
капацитета си да стане член на EVC / CEV. Въпреки че в Асоциацията на организациите за 
доброволческа служба (АОДС) и в Алианса на организациите за доброволна служба (АЛИАНС) 
все още няма български членове, доброволческите организации ги използват като ценен 
източник на информация.  

Национална стратегия / рамка за доброволчество 

Доброволчеството все още не е приоритет на политическата програма в България, 
поради което няма национална стратегия или рамка за развитие на доброволчеството. 
Заинтересованите страни обаче са оптимисти, че липсата на политика и законодателство ще 
бъде поправена под управлението на новото правителство, избрано през юли 2009 г. 

Ролата на младежкото доброволчество е застъпена в Националната стратегия за младежта 

 Развитие 2009-2018.21 Документът идентифицира три стратегически приоритета по 
отношение на младежкото доброволчество, а именно: 

- създаване на повече доброволни възможности за младите хора, по-специално по 
отношение на транснационалната мобилност 
- гарантиране на правата на младите доброволци, особено на тези под 18-годишна 
възраст 
- признаване на доброволчеството като важна форма на неформално образование. 

Предвиждат се следните стратегически задачи: 

- Задача 1: Създаване на правна гаранция за статута на младите доброволци и закрилата на 
тези, които са малолетни, от дейности, които биха могли да бъдат потенциално вредни за 
тяхното физиологично или психическо здраве. 

- Задача 2: Осигуряване на подходящо обучение и квалификация за млади доброволци по 
отношение на доброволческите дейности, в които те участват. 

- Задача 3: Сертифициране и признаване на обучението, опита и уменията, които младите 
доброволци са получили по време на доброволческите дейности. 

- Задача 4: Въвеждане и поддържане на добри практики за управление, набиране, обучение, 
стимулиране на млади доброволци и признаване на техните постижения, както и мониторинг 
и оценка. 

 

- Задача 5: Въвеждане на "книжка за доброволци" като официален заверен документ за 
обстоятелствата, свързани с доброволческата дейност на доброволците. 
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- Задача 6: Създаване на правен статут на доброволческите организации. 

- Задача 7: Създаване на стандарти за младежкото доброволчество и обществения контрол, 
насочени към защита на младите доброволци. 

- Задача 8: Публична подкрепа за младежкото доброволчество от държавните и общинските 
власти. 

- Задача 9: Присъединяване и осигуряване на прилагането на Европейската конвенция за 
насърчаване на дългосрочната транснационална младежка доброволческа служба. 

- Задача 10: Насърчаване и подкрепа за участието на българската младеж в международното 
младежко доброволчество. 

 

Национални цели и механизми за отчитане на доброволчеството 

Не съществуват национални цели за отчитане на доброволчеството. 

Международни политики 

Международният ден на доброволчеството на ООН, който се провежда на 5 декември 
всяка година от 1985 г., се счита за добра практика и е адаптиран в българския контекст. Той се 
празнува ежегодно от правителствени участници, занимаващи се с политика за младежта и 
доброволчески организации в цялата страна. Българският Червен кръст, чрез своята богата 
история и традиция и членство в международното движение "Червен полумесец" и 
Червенокръстко движение, участва широко в международното сътрудничество (например 
международни програми за подпомагане, въпреки че делегациите включват по-скоро платен 
персонал, отколкото доброволци). 

Обща правна рамка 

Няма закон, посветен изключително на регулирането на доброволчеството в България. 
Както бе споменато по-горе, през 2006 г. Закон за доброволчеството, съгласуван с 
европейското законодателство в тази област, беше изготвен от Българския център за 
нестопанско право и редица доброволчески организации, но до момента не е приет от 
Парламента. 

Проектозаконът за доброволчеството (2006 г.) и проектозаконът за развитие на 
младежта (2008 г.) представляват стъпало за разработване на правна основа за доброволческа 
дейност. Първият определя важни аспекти като дефиниции на термините "доброволци" и 
"доброволчество", принципите, на които се основава доброволческата дейност, и връзката на 
държавата с този вид дейност, както и правния статус, правата и задълженията на 
доброволците. Вторият дава определение за младежко доброволчество и информация за 
задълженията на доброволните младежки организации към техните доброволци по 
отношение на въпроси като застраховане, обучение, регистрация и т.н. 
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 Понастоящем съществуващата правна рамка по отношение на доброволчеството далеч 
не е добре развита - основните закони, които частично определят или регламентират 
доброволческите дейности, са обобщени, както следва: 

- По силата на Закона за управление на кризи (2005) могат да бъдат създадени 
доброволни организации в случаи на кризи, като доброволците са лица над 18-
годишна възраст. Законът регулира и правния статут на доброволците - например, ако 
доброволците са на трудов договор, повреме на изпълнение на доброволни дейности, 
се счита, че са в неплатен отпуск от тяхната работа. 
- Законът за българския Червен кръст (1995) въвежда някои специфични законови 
разпоредби, свързани с доброволчеството и доброволците. 
- Член 22 от Закона за физическото възпитание и спорта (1996 г.) изисква от училищата 
да осигурят необходимите условия за извънкласни спортни дейности. Такива дейности 
са доброволни за учениците и се провеждат чрез спортната секция на училището или 
клуб, упълномощен от директора на училището. 

Саморегулиране във връзка с доброволчеството 

Индивидуалните доброволчески организации обикновено имат кодекси за поведение - 
например Етичният кодекс на Българския червен кръст или Хартата на ЕДС, ръководещи 
работата на Националния център "Европейски младежки програми и инициативи". Такива 
документи са валидни както за служителите на организациите, така и за доброволците, 
определят основните ценности или стандартите за качество или забраняват всякакъв вид 
злоупотреби по отношение на името, дейностите, финансите или поверителността на данните 
на организациите и техните членове. 

Разпоредби за конкретни категории 

Специфичен правен статут на доброволците не съществува на практика поради липсата 
на законодателство в тази област, но проектът за закон за доброволчеството взема предвид 
неикономическия характер на доброволчеството, което означава, че доброволците не трябва 
да бъдат класифицирани като служители. 

Схеми и стимули за подпомагане 

Поради липсата на правна рамка не са установени схеми за подпомагане на 
доброволци в България. 

Правила за облагане на разходите за отделни доброволци Съгласно Закона за 
Българския Червен Кръст (1995), Закона за управление на кризи (2005 г.) и Закона за 
доброволчеството (2006 г.), на доброволците се възстановяват разходи за разноските, също 
имат право на обезщетение в случай на нараняване. По отношение на социалната защита, 
само съгласно Закона за управление на кризи доброволците са осигурени срещу всички 
осигурени социални рискове - ако доброволец умира при доброволно обслужване, съпругът 
му, децата или родителите имат право на обезщетение. 
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Въпреки това няма правила за облагане на разходите за отделни доброволци. Ето защо 
доброволческите организации избират дали и как да компенсират вноските на доброволците, 
които обикновено включват основни разходи като транспорт, дневни разходи, офис 
консумативи и т.н. 

Данъчни правила за възнаграждения или възнаграждения за отделни доброволци В 
България няма правила за облагане на възнагражденията или възнагражденията на отделни 
доброволци Правна рамка за организации, ангажиращи доброволци Законът за юридическите 
лица с нестопанска цел (2001 г.) регламентира регистрацията и дейността на неправителствени 
организации, (2006) и Данъчния закон за физическите лица (2007 г.), въвеждащ данъчни 
облекчения за организации с нестопанска цел и дарения, направени към такива организации. 

Правната рамка на НПО бе особено подобрена чрез въвеждането на понятието 
обществени организации, което трябва да бъде регистрирано в специален централен регистър 
в Министерството на правосъдието. Индивидуалните данъкоплатци могат да приспадат до 5%, 
а компаниите в размер до 10% от облагаемия си доход за дарения, направени за регистрирани 
НПО; В допълнение, даренията от вносни стоки на получателите на НПО сега са освободени от 
ДДС. 

Съгласно действащото законодателство данъкът върху печалбата от икономически 
дейности в България има 10%, а НПО не се освобождават от него, независимо дали тези 
дейности са свързани с нестопанска дейност. Всички други доходи, включително доходи от 
неикономически дейности, са освободени от данъци. НПО, регистрирани по Закона за 
семействата и лицата (които по принцип ги уреждат) не подлежат на данъчно облагане, но 
съгласно данъчното законодателство, ако тези организации извършват стопанска дейност, те 
подлежат на облагане с данъци. 

Проблемът с действащото законодателство е, че няма ясно определение какво 
представляват икономически и неикономически дейности. Освен това няма ясна дефиниция 
на икономическите дейности, които са свързани с редовната нестопанска професия на 
организацията. Съществува опасност, ако властите решат, че дадена НПО се занимава 
предимно с редовни икономически дейности или получава голяма част от доходите си от 
такива дейности, организацията би могла да загуби своя статут на нестопанска цел и ще бъде 
принудена да се пререгистрира като стопанска единица . 

Правна рамка за организации с идеална цел 

 Няма законови разпоредби относно участието на частни организации в доброволчески 
дейности в България. 

Застраховка и защита на доброволци 

Отделните доброволни организации са отговорни за осигуряването и защитата на 
доброволците. От тях зависи да определят сумата на компенсацията, която може да зависи и 
от връзката между доброволците и организацията. 
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Програми 
 

Сърбия 
 

МИС и СДС 

Младите изследователи на Сърбия МИС са уникална, нестопанска, непартийна 
организация, в която доброволците, включващи младите хора, постигат общи интереси, идеи и 
цели. 

Младите изследователи на Сърбия излязоха от изследователското движение, което се 
появи през 1969 г. във Валиево. През 1976 г. създава мрежа от изследователски организации 
(регистрирана през 1977 г.), която събира голям брой секции, клубове и общности от различни 
научни интереси. 

Днес младите изследователи на Сърбия представляват организацията на национално 
ниво, която се състои от няколко тематично различни, но взаимно обвързани сектори 
(Младежката доброволческа служба на Сърбия, опазване и подобряване на околната среда). 

Младите изследователи в Сърбия имат над 3 000 членове, предимно млади хора на 
възраст между 15 и 30 години, като същевременно насърчават участието в програмите си, 
младежи с умствени или физически увреждания, както и от специфичен социален контекст. 

 

Сръбска Доброволческа Служба (СДС) 

Сръбската доброволческа служба, услуга за обмен на доброволци, е основана през 1990 г. като 
част от младите изследователи на Сърбия (МИС). Целта на СДС е развитието и 
популяризирането на доброволчеството и достига до него чрез няколко от своите текущи 
програми, които са широко разпространени във връзка с други програми на МИС: 

• Международен обмен на доброволци и координация на неформална мрежа от звена за 
контакт в Сърбия, чрез която тя премина през 2015 г. на 850 чуждестранни и местни 
доброволци; 

• Организиране на международни доброволни лагери в Сърбия, 36 през 2015 г. с 53 местни 
партньори; 

• Европейска доброволческа служба и дългосрочна доброволческа дейност, 26 доброволци в 
чужбина през 2015 г .; 
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• Доброволческа служба Белград 4 събития с 136 доброволци през 2015 г .; 

• Развитие на инфраструктурата, благоприятна среда за доброволчество и изграждане на 
мрежа от заинтересовани участници в Сърбия и в чужбина, участие в работни групи, комитети 
и членство в национални и международни мрежи. 

В центъра на дейността на СДС е международен доброволен лагер, специална форма 
на международна доброволческа служба като средство за неформално образование и 
неформално обучение, което насърчава развитието на местните общности, междукултурното 
разбирателство и диалог, активното и демократично участие и мобилността на младите хора, 
социалното приобщаване, равенството между половете, солидарността, свободата и мира. От 
1920 г. в света се организират лагери на повече от 90 доброволчески услуги, свързани чрез 
петте международни мрежи, които заедно обменят повече от 20 000 доброволци годишно. 

В Програмите Доброволческа служба на Сърбия могат да участват: 

        • доброволци от всички възрасти, особено младежи на възраст между 15 и 30 години от 
цяла Сърбия и по света, независимо от техния произход, религия, пол, сексуална ориентация, 
социален статус или всяка друга характеристика; 

• Асоциации и сдружения, в частност: 

                           А) нашите точки за контакт за обмен на доброволци от 2010 г. 14 организации и 
младежки офиси в цяла Сърбия като контактни точки за обмен на доброволци, 

                           Б) организаторите на доброволни лагери в Сърбия: 53 организатори в 36 лагера, 

                           В) международна доброволческа служба: около 90 партньори от 50 страни по 
света с подписаното споразумение за сътрудничество в международния обмен на 
доброволци; 

                           Г) институции и мрежи, свързани с отрасъла на нашите дейности, на национално 
и международно ниво. 

 YRS Членство в мрежи, в които СДС се ангажира с развитието и популяризирането на 
доброволчеството: 

 YRS е един от основателите и член на КОМС, асоцииран член на NAPOR и член на 
международни мрежи: Алианс на европейските организации за доброволческа служби, CCIVS - 
Координационна комисия за международна доброволческа служба, YEE - Младежта и 
околната среда в Европа, партньорска мрежа Международни Граждански Услуги в Сърбия. 
МИС е един от основателите на регионалната мрежа SEEYN - SEE Youth Network. 

  YRS са регистрирани като организация за младежи в Министерството на младежта и 
спорта, като организатор на доброволчеството в Министерството на труда, заетостта и 
социалните въпроси. YRS са акредитирани да прилагат и подобряват стандартите за работа с 
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младежи чрез мрежа от НАПОР. Програмите и проектите им се реализират особено сред 
младите хора и за младите хора. 

 

ВДЦ 

През януари 2004 г. група млади ентусиасти, събрани около идеята за доброволчество, 
признават необходимостта от създаване на доброволен център като възможно решение на 
многото проблеми на нашата общност и обществото като цяло. Не след дълго се създава 
Войводински доброволчески център ВДЦ. 

С течение на времето броят на активните доброволци и дейности нараства и идеята се 
развива допълнително. Накрая, през 2005 г. става НПО на ВДЦ. 

ВДЦ си сътрудничи с многобройни организации от Сърбия и от чужбина, а през 2008 г. 
стана 33-ия клон на Международни граждански услуги в Сърбия (Peace Network), която 
обединява организации от цял свят. Понастоящем ВДЦ организира международни работни 
лагери в Сърбия (от 5 до 10 години ), насърчава и участва в многобройни международни 
младежки обмени, обучения, семинари, конференции, образователни програми, хуманитарни 
дейности, фестивали и други културни събития. През годините ВДЦ е домакин на множество 
чуждестранни доброволци и е изпратила много доброволци в чужбина. 

Центърът за доброволци на Войводина има склонност към доброволна работа, 
призната и приета като средство за развитие на индивида и обществото чрез организиране на 
доброволни действия и разширяване на благосъстоянието на доброволчеството сред хората. 
Нашата визия е да създадем стабилно общество, в което всеки от нас да може да се движи 
свободно, да има равни възможности за образование и достъп до информация, основана на 
солидарност, мир, любов, ненасилствена комуникация, зачитане на различията и хармония с 
природата. 

ВДЦ работи благодарение на доброволното участие на своите членове. Постоянният 
екип се състои от 10-15 души (5 изпълнителни членове, включително координатор на 
програмата и изпълнителен координатор, 3 координатори на доброволческия център, 3 
членове на местната доброволческа служба и координатор за международен обмен), а 
дейностите се осъществяват чрез тематични екипи (Екип за връзки с обществеността и 
информационните технологии, екип за опазване на околната среда, лагери за работа в екип и 
младежки обмени и др.). Всеки член е добре дошъл, за да бъде свързан с всеки (един или 
повече) членове в съответствие с личния му интерес. Ако има нужда, можем да създадем нов 
екип, който да обхване една област на функциониране. 

 Те твърдо вярват, че хората могат да живеят заедно с взаимно уважение без каквито и 
да било насилия при разрешаването на конфликти. Също така считаме, че чрез съвместно 
участие в различни дейности можем да създадем по-добри условия за растеж и развитие 



 
 
 
 
 

Project name: Moving borders for volunteering 
Project number: CB007.1.22.039 
Contract number: RD 02-29-275 

The project is co-funded by EU trough the Interreg-IPA CBC Bulgaria–Serbia Programme, CCI No 2014TC16i5CB007. 

както на хората, така и на обществото, по-здравословна околна среда и обществен ред. Ние 
сме изцяло посветени на усилията си за постигането на тези идеи. 

 Понастоящем ВДЦ предлага две възможности за дългосрочно доброволчество, като 
програмите за местни доброволци и EVS. 

 

 

България 
 

Ключови национални програми, които стимулират доброволчеството на национално ниво 

Няма национални програми, които да стимулират доброволчеството на национално 
ниво. 

Програми, които насърчават/подкрепят доброволчеството на регионално и местно ниво  

Макар че няма конкретна държавна програма за насърчаване или подкрепа на 
доброволчески дейности на регионално и местно ниво в България, НАВА и нейните местни 
клонове в страната предоставят доброволни услуги както за деца в неравностойно положение, 
така и за деца с увреждания в домове за сираци, дневни центрове, учебни учреждения, 
приюти и т.н. от 1999 г. Основната цел на програмата е да организира групови дейности за 
деца и доброволци. Програмата съобщава, че ангажира голям брой доброволци в страната 
всяка година. 

На местно ниво в Пловдив асоциацията Big Brothers Big Sisters на България, официален 
член на Big Brothers Big Sisters International от 2006 г. доставя наставническа програма за деца 
между 7 и 12 години. Това често са деца, които се чувстват изолирани от семейната си среда, 
имат комуникационни дефицити или имат образователни проблеми. Досега целевите групи на 
тази програма са деца в риск, деца с увреждания, деца от малцинствата и деца на улицата. 
Същността на програмата е, че детето е съчетано с мотивиран доброволец, който споделя 
своите интереси или опит в равни менторски взаимоотношения. Програмата "Big Brothers Big 
Sisters" съобщава, че е ангажирала около 180 доброволци в Пловдив. 

Социално и културно измерение на доброволчеството 
 

Сърбия 
 

Процесът на реформа на системата за социално подпомагане в Сърбия започна през 
2001 г., когато имаше основни принципи на реформата. Приетата концепция за развитието на 
социалните услуги се основаваше на принципа на висшите интереси на потребителите 
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(предоставяне на услуги в най-пълна степен съобразени с потребностите на потребителите, 
при зачитане на човешките права и достойнство), наличието на услуги за потребителите 
(модел на подкрепа, който се изпълнява в естествената среда на потребителите) в най-
неблагоприятната среда (приоритетно развитие на помощните услуги в семейството), с 
участието, отговорността и автономността на потребителите, предоставяйки интегриран модел 
на грижа (цялостна, продължителна и времеви подкрепящи мерки) и плурализъм на услугите 
и доставчиците (избор на доставчици на услуги). 

Стратегията за реформа на благосъстоянието през 2005 г. като една от основните 
причини за реформата на системата за социална защита, според която услугите в областта на 
социалната закрила са недостатъчни, често недостъпни, неподходящи потребности на 
потребителите, а организирането на сектора на обществените услуги в социалната защита не е 
достатъчно развит и използван. Новият Закон за социална защита (ДВ, бр. 24/2011) разделя 
ролята на службите на възложителя от ролята на доставчик на услуги, тъй като разпоредбите 
на този закон, с изключение на оценката и планирането, други услуги могат да бъдат 
предоставяни, само ако общността няма други оторизирани доставчици на социални услуги. 
Законът дава възможност на организациите на гражданското общество да получат статут на 
оторизирани доставчици на социални услуги, предоставяни от републиката и местните власти, 
ако имат лиценз за предоставяне на услуги и в рамките на обществена поръчка сключат 
договор с клиента за Предоставянето на услуги. 

За да се постигнат минимални стандарти за всички доставчици и да се стандартизира 
качеството на професионалната работа, законът въвежда лицензиране на професионални 
работници, лицензиране на доставчици, създаване на Камарата на социалните грижи и 
предефиниране на механизмите за контрол и регулиране (като инспекции, мониторинг , 
договори, надзор). 

По отношение на по-голямото участие на организациите на гражданското общество в 
предоставянето на социални услуги постигнаха значителни резултати. Повишено участие на 
организациите на гражданското общество в предоставянето на социални услуги на местно 
ниво. Програмите на бюджетния фонд за защита и подобряване на статута на хората с 
увреждания, за които отговорността на Министерството на труда, заетостта, ветераните и 
социалните въпроси предоставя подкрепа на организациите на гражданското общество, които 
се занимават с хора с увреждания чрез постоянен открит конкурс за финансиране. На 
национално и провинциално ниво институциите за социална защита предоставят различни 
видове подкрепа за укрепване на капацитета на доставчиците на услуги (включително 
организациите на гражданското общество) в процеса на лицензиране чрез обучение, 
публикации и ръководства и онлайн консултиране. 

 Що се отнася до предоставянето на здравни услуги, за разлика от социалната защита, 
законодателната рамка в Република Сърбия постановява, че притежателите на здравни услуги 
могат да бъдат здравни работници и сътрудници, които работят в здравна институция или 
някаква частна практика. Проектоизмененията в Закона за здравното обслужване, които 
понастоящем са в ход, предвиждат, че доставчиците на здравни услуги в областта на 
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палиативните грижи могат да бъдат както организации на гражданското общество, така и 
асоциации. Освен това Министерството на здравеопазването в продължение на няколко 
години разполага с отворен бюджетен ред, финансиран чрез организации на гражданското 
общество в сътрудничество с обществените здравни центрове, които се занимават с 
подобряване на положението на уязвимите групи, главно роми. Съществува и добра практика 
за сътрудничество с редица асоциации на пациенти. 

 Въпреки тези резултати, бяха идентифицирани въпросите, по които е необходимо да се 
дадат отговори, за да се насърчи по-голямото участие на организациите на гражданското 
общество в предоставянето на социални и здравни услуги, като по този начин се повиши 
ефективността и качеството на предоставяните услуги. 

 
България 
 

Ключови ползи за доброволците, общността и преките бенефициенти 

Основните предимства на доброволчеството са разнообразни, но основно, 
доброволчеството се възприема като допринасящо за социалната и културна интеграция на 
българската нация. От перспективите на доброволците, цитирани в проучването за 
доброволческия сектор в България (2002), най-широко разпространената прагматична полза от 
доброволчеството е ученето и развитието на нови умения, по-специално: 

- Комуникационни умения 

- Нови лични умения / характеристики 

- Конкретни практически умения 

- Организационни умения 

- Способността за управление на проекти 

- Компютърна грамотност и др. 

Най-често цитираните емоционални ползи от доброволчеството са: 
- Морално удовлетворение 
- Нови контакти, приятели, социална среда 
- Психологическо равновесие, оптимизъм 
- По-високо самочувствие 
- Лична реализация 
- Повече свобода и увереност в себе си (доброволците), социалното обкръжение и 

обществото. 

Особено за младите доброволци доброволчеството е възможност да се възползва от 
свободното си време по смислен начин и да се подложи на самоориентиране и самооценка, 
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както и да развие по-нататък личните си качества и перспективите за света. Доброволческата 
дейност им дава усещане за постижения, повишава възможностите за кариера и заетост, 
насърчава допълнително обучение и образование и им предлага възможност да придобият 
нов опит и да срещнат голямо разнообразие от хора сред целевите групи и чрез обмена на 
ЕДС. 

От гледна точка на общността, възприеманата добавена стойност на доброволчеството 
се състои в изграждането или приноса към следното: 

- По-силни и по-активни общности 
- Социална интеграция и обща обществена стойност 
- Солидарност между поколенията и 
- Подобрена среда. 
За преки бенефициенти доброволческата дейност допринася за следното: 
- Местно / регионално развитие 
- Диалог между поколенията 
- Устойчиво развитие 
- Опазване на околната среда 
- Междукултурен диалог 
- Общи обществени ценности 
- Ползи за местната общност 
- По-голямо социално сближаване и включване 
- Диалог между поколенията 
- Междукултурен диалог 
- Създаване на нови работни места - някои доброволци променят професиите си след 
това 

Важно е да се отбележи, че ползите от доброволчеството за преки бенефициенти 
зависят най-вече от вида на доброволческата дейност, която ги засяга. Например децата, които 
участват в Big Brothers / Big Sisters, стават по-отворени и уверени, правят нови приятели, 
чувстват се по-щастливи, по-добре разбрани и по-обичани, подобряват мотивацията си за 
учене и по-добро представяне в училище и укрепват връзките си в семейството. 

 

Доброволчеството в контекста на образованието и 
обучението 
 

Сърбия 
 

Концепцията за доброволчеството все по-често присъства в социалните среди, особено 
в развитите страни, където това е много важен въпрос. Тук броят на хората, които се 
интересуват от доброволчествосе увеличава, но все още не се обръща достатъчно внимание. 
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Концепцията за "учене през целия живот" се превръща в модерна образователна концепция в 
науката, чрез която процесът набляга на допълняемостта на формалното, неформалното и 
неформалното образование и съответно доброволчеството заслужава своето място в науката 
като част от философията на ученето през целия живот. Въпреки че не могат да бъдат 
приравнени някои аспекти на доброволчеството в рамките на педагогиката на свободното 
време и по този начин са важни за развитието на образователното измерение на индивидите. 
В заключение може да се каже, че чрез предоставяне на повече информация за концепцията 
за доброволчеството и чрез науката младите хора получават повече информация за начините 
за по-нататъшно усъвършенстване и работа в собствената си област от една страна, а от друга 
събужда съзнанието за активизъм, който не пренебрегва социалната сфера на дейността. 

Доброволците днес играят важна роля в развитието на цялото общество. По-
специално, те признават благосъстоянието на доброволчеството в развитите страни, които 
осъзнават значението на доброволчеството както за лицата, така и за тяхното развитие и 
значението, което доброволчеството има за развитието на обществото, особено за развитието 
на демократичните ценности. 

За да се разбере по-добре доброволчеството е необходимо да се определи произхода 
на термина. Произхождащ от латински, думата voluntas се превежда като свободна воля или 
личен избор или опция. Това са най-съществените характеристики на доброволчеството, 
защото, ако не е доброволно, то губи своята същност и престава да бъде доброволчестване. 

Една от по-подробните дефиниции подчертава, че: "Доброволчеството е една от 
основите на гражданското общество, утвърждаващо най-благородното в човека - пацифизъм, 
свобода, равни възможности, сигурност и справедливост за всички хора. В ерата на 
глобализацията и непрекъснатите промени Светът става все по-малък, по-взаимозависим и по-
сложен. Доброволчеството, независимо дали е индивидуално или колективно, е начинът да се 
укрепят и запазят основните човешки ценности - единство, грижи и помощ; да помогне на 
всеки индивид да стане и да бъде отговорен член на общността, да помогне на другите да учат 
и да получат ценен опит: доброволчеството е начин да се установят взаимоотношения, които 
намаляват разликите между хората и създават условия за съвместно съществуване". 
(Универсална декларация за доброволчество, приета от Международния управителен съвет 
IAVE - международната асоциация за доброволчески дейности на 16-тата им световна 
конференция, проведена в Амстердам, Холандия, януари 2001 г.). 

Съгласно Държавен вестник на Република Сърбия (№ 36/2010): "Доброволческата 
дейност е организираните доброволни услуги или дейности от общ интерес за общото благо, 
или в полза на друго лице, без изплащане на парична компенсация или други претенции за 
парични обезщетения, освен ако законът предвижда друго. " 

Също така, както се посочва в "Държавен вестник", като първи принцип на 
доброволчеството съгласно принципа на солидарност и насърчаване на доброволчеството, в 
който се набляга на следното: "Доброволчеството се популяризира като дейност от интерес за 
Република Сърбия или в обществен интерес, което допринася за активното участие на 



 
 
 
 
 

Project name: Moving borders for volunteering 
Project number: CB007.1.22.039 
Contract number: RD 02-29-275 

The project is co-funded by EU trough the Interreg-IPA CBC Bulgaria–Serbia Programme, CCI No 2014TC16i5CB007. 

гражданите в социалните процеси и за развитието на по-хуманно и справедливо 
демократично общество на равните възможности, както и за подобряване на качеството на 
живот на гражданите "(Официално съобщение на РС 36/2010). 

В съответствие с този закон доброволчеството може да се разглежда като част от 
образователния процес на всички нива. Въпреки това доброволчеството, за да стане част от 
учебната програма в началното и средното образование, е необходимо преди всичко да се 
представим като част от съдържанието на бъдещите учители на университетско ниво в 
процеса на обучение. В нашата страна доброволческата дейност все още не е достатъчно 
представена в научните изследвания. 

Някои от примерите от Република Хърватия могат да послужат като ръководство. 
Жасминка Ледич (2007) пише за примери за добри практики в хърватските университети. 
Макар че в Хърватия в рамките на университетската позиция не се отдава значение на 
доброволчеството систематично, някои професори признават стойността на доброволчеството. 
Инициативите сочат необходимостта от засилване на ролята на висшето образование в 
социалното развитие в контекста на глобализацията. Процесите на трансформация често са в 
полза на увеличаването на пазарното насочване на висшето образование, което поражда 
загриженост за подобни тенденции (Ledić, 2007). Някои критични теоретици (от: Milutinović, 
2008) се противопоставят конкретно на пазарната ориентация на понятието "учене през целия 
живот", което преобладава в политическия и икономическия дискурс. 

The UNESCO report entitled Towards Knowledge Societies (Towards Knowledge Societies: 
UNESCO World Report, 2005) points out that the development and application of knowledge, and 
life in a knowledge society interest of the whole society. However, it is emphasized that the creation 
of a true knowledge society depends on targeting the main challenge for the 21st century, and to 
lifelong learning for all.  

Ученето през целия живот е предпоставка за развитие, разбирана по отношение на 
адаптивността и автономията, както и средствата за осигуряване на споделяне и поток на 
знания в целия свят. В същото време това е процес, който трябва да включва три нива (от: 
Milutinović, 2008): 1) лично и културно развитие, което се отнася до смисъла, който дадено 
лице отдава своя собствен живот, 2) социалното развитие, ролята на индивида в обществото, 
гражданството, политическото участие в обществения живот, 3) професионалното развитие, 
свързано с постоянното качество и пригодността на връзката му с производителността, 
удовлетвореността от работата и материалното благосъстояние. 

Ако сравняваме тези нива с нивата на доброволчеството и доброволческата работа (по: 
Begovic 2006), има три нива, които отразяват резултатите и последиците от доброволчеството: 

1. Личностно развитие, тъй като доброволчеството спомага за придобиване на нови 
умения, откриване и развитие на съществуващия потенциал, развиване на самоконтрол, 
толерантност към ученето и работа в екип. В допълнение, това, което се откроява като 
проблем в училище, като липсата на мотивация, особено вътрешна мотивация чрез 
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доброволчеството може да се постигне по-лесно вътрешна мотивация, получаване на 
удовлетворение от работата си, а не от наградата, както и постигане на чувство за полезност и 
необходимост, развиване на лични ценности и придобиване на опит в ученето и трудовия 
опит. Освен това опитът на доброволческата дейност оставя силно впечатление върху онези, 
които доброволно променят в посока на приемане на себе си и другите. 

Сравняване на доброволчеството с горното учене през целия живот, чието ниво се 
отнася до личното и културното развитие на ученето през целия живот, свързано с личното 
развитие – ето това е, което се постига чрез доброволчеството. 

2. Решаването на специфични проблеми е второто ниво на доброволчество, чиито 
резултати се отразяват в решаването на специфични социални проблеми чрез местни и 
глобални доброволчески действия. Като пример могат да бъдат цитирани международни 
лагери за доброволци. Работният лагер за доброволци е уникална форма на доброволческа 
работа, тъй като първата форма на организирана международна доброволческа служба 
съществува от края на Втората световна война, когато група хора от различни страни се 
събират в Холандия, за да направят нещо за рехабилитация на последиците от войната и в 
същото време да повлияе на премахването на конфликта (Beronja, 2013). Сега, известен като 
създател на идеята за международна доброволческа служба, Сересал Пиер (Пиер Цереоле) 
предложи да се съберат доброволци от воюващите държави заедно, за да обновят малкото 
френско село край Вердун, което е силно разрушено във войната и е известно с тежки битки. 
Сересол е убеден, че съвместните усилия на международната група доброволци да помагат на 
нуждаещите се ще помогне най-добре да преодолеят конфликтите и да изградят мир и 
разбирателство. Групата се състои от германци, британци, унгарци, швейцари, австрийци, 
холандци и французи, които са работили по построяването на разрушените домове. Първият 
лагер не е завършен успешно, защото очакванията за изграждане на мир, толерантност и 
разбиране се сблъскват, а някои немски и австрийски доброволци са помолени да напуснат 
лагера. Тази реакция се разклаща и отрича основната идея за помирение, след което проектът 
е спрян за известно време (Beronja, 2013). 

Независимо от отрицателния резултат от първия лагер, участниците виждат, че 
потенциалът е свързан с възможността за съвместно съществуване на задача, която има общ 
интерес да разбере по-добре другия и да научи нещо от тях. Този работен лагер бележи 
началото на ерата на частни организации, които са организирали програми за международна 
доброволческа служба за младите хора. Това е пример за добра практика в подкрепа на 
нещата. (Хървявка Бегович (2008), в която се посочва, че решаването на конкретни проблеми 
може да окаже помощ в райони, засегнати от природни бедствия (напр. Помощ от доброволци 
по време на наводненията в Сърбия) (Например пример за първи международен лагер за 
доброволци), обновяване и декориране на обществени пространства, както и работа за 
запазване на природното, културно и историческо наследство. Освен това решаването на 
конкретни проблеми може да се свърже с работата в общността с маргинализирани групи, 
работа с деца със специални нужди, работа за насърчаване на правата на човека и 
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подпомагане на възрастните и слабите, бедните и инвалидите, както и оказването на помощ в 
училищата, Детски градини, болници и други здравни и социални институции (Begovic, 2008). 

Крайната цел на всякакви доброволни действия е да допринесат за общото благо на 
общността, в която да се отбележи видим и конкретен напредък. 

Тези резултати и нивото на доброволческата работа са в съответствие с концепцията за 
учене през целия живот, по-специално нивото, свързано със социалното развитие, ролята на 
индивида в обществото, гражданството, политическото участие и живота заедно. 

3. Социалното развитие се отнася до факта, че чрез доброволчеството, като дейност за 
човека, извършвана свободно и без натиск в по-широко обществено равнище, тя улеснява 
развитието на самоиндивидуалния човек и оказва влияние върху положителната асоциация и 
по този начин допринася за цялостното общество както и укрепва гражданското общество. 
Доброволческите дейности често водят до нови решения за развитие на общността и могат да 
допринесат за намаляване на безработицата, от една страна, а от друга страна, да насърчават 
гражданския активизъм, както и собствената си отговорност. 

Това ниво на доброволчество включва комбинация от социално и професионално 
развитие, постигнато чрез концепцията за учене през целия живот. Чрез този анализ се 
показват приликите, които доброволчеството има с учене през целия живот, което 
образователното равнище би могло да означава увеличаване на броя на избираемите курсове, 
така че студентите да могат да бъдат по-продуктивни и да се учат чрез опит, но по начин, който 
е в съответствие с личните им интереси. 

Съвременните концепции за учене през целия живот се основават на убеждението, че 
когато можем да учим, то трябва да развием мотивация за учене. Индивидите трябва да бъдат 
насърчавани да учат през целия си живот, независимо дали ще се провеждат в официални или 
неформални образователни институции (от: Milutinović, 2008). Освен това всички форми на 
обучение (формално, неформално или информално) трябва да бъдат свързани с другите, за да 
се осигури преминаването и напредъкът от едно ниво на друго. 

Разделянето на три форми на образование датира от началото на седемдесетте години 
на 20-ти век, а другото все още е релевантно. Меморандумът на Европейската комисия за 
ученето през целия живот (Memorandum за учене през целия живот, 2000 г.) споменава три 
типа учебни дейности, които ги определят по следния начин: 1) формално обучение, което се 
осъществява в различни образователни институции, чрез които се придобиват дипломи и 
квалификации; 2) неформално учене, което се извършва независимо от служител на 
образователната система и обикновено не води до получаване на официални удостоверения. 
Неформалното обучение може да се организира на работното място и чрез дейностите на 
сдружения на гражданското общество, като младежки организации, синдикати или 
политически партии. Такова обучение може да се осъществи чрез организации и услуги, които 
служат като допълнение към формалната образователна система, като музикални училища, 
спортни клубове или частни учители за подготовка за изпити; 3) информално обучение, което е 
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естествено явление в ежедневието; За разлика от формалното и неформалното, 
информалното учене не е задължително да се осъществи съзнателно и хората не е 
задължително да признават неговия принос. 

 

България 
 

Признаване на уменията и компетенциите на доброволците в рамките на 
националната система за образование и обучение 

Доброволческите умения и компетентности, придобити по време на доброволната им 
работа, все още не са признати от националната система за образование и обучение. 
Сертификатът "Youthpass", който Националният център "Европейски младежки програми и 
инициативи" издава на доброволци от ЕДС, не е признат от българските университети или 
работодатели, които често не са запознати с него. 

Съществуващият конфликт между формалното и неформалното образование в 
България не дава възможност за насърчаване на младите хора да станат доброволци. 
Доброволческата дейност не е достатъчно стимулирана на различните нива на образование в 
България (изключения: ЕДС, ЕРАЗЪМ) - училищата или университетите не предлагат 
доброволчески програми. Въпреки това някои доброволчески организации съобщават, че 
практическият опит на доброволците е признат от някои университети, а часовете, прекарани 
за доброволна работа, са акредитирани за тяхното натоварване. 

Доброволните организации са разработили различни инициативи за признаване на 
усилията на доброволците и мотивиране на повече млади хора да участват в доброволчески 
дейности (напр. Първа книга за доброволци, процес на номинация за доброволци на годината, 
церемония по награждаване на регионално ниво, както и специална награда на 
организацията, която най-добре координира доброволците през годината и т.н.). 

Образователни и обучителни възможности за доброволци 

 Обучението за доброволци се осигурява от съответните доброволчески организации / 
институции, ЕДС организации, национални агенции, центрове за доброволци, европейски 
центрове за обучение и др. 
 Обученията на доброволци на ЕДС са осигурени от Националния център "Европейски 
младежки програми и инициативи". 42% от доброволческите организации в България имат 
програма или план за обучение на доброволци, които включват обучение по: 

- Работа в екип - 47% от организациите 
- Връзки с обществеността, медиите и други институции - 41% 
- Работа по проекта - 39% 
- Местно набиране на средства - 37% 
- Кампании - 31% 
- Проучване на потребностите на уязвимите групи - 31% 
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 Осигуреното обучение не варира само от организация до организация, но зависи и от 
характера на организацията и вида на доброволните дейности, които тя предприема. По 
същество организациите осигуряват редица етапи или начини на обучение, включително: 

- уводно обучение за доброволците, което ги информира за техните права и отговорности, 
какъв вид доброволчески дейности и подкрепа на доброволческия център предлага, какви 
трудности и предизвикателства могат да изпитат доброволците и т.н. 

- продължаващи и усъвършенствани обучения, обикновено персонализирани в зависимост от 
типа дейности, които доброволните организации предприемат (напр. Обучение за 
организиране на дейности за деца) 

- партньорска подкрепа от връстниците 

- системи за наставничество / "приятелство" 

- специални модели на обучение за доброволци от маргинализирани групи като ромите и 
обучение на обучители. 

 Обученията, предлагани от NAVA, са особено забележими, тъй като те се фокусират не 
само върху повишаването на уменията на доброволците, но и върху укрепването на 
управленския капацитет на организациите, както и връзката и комуникацията им с 
доброволците. През изминалата година NAVA реализира повече от 35 сертифицирани 
тренировъчни сесии за доброволци и организации с повече от 700 участници през изминалата 
година. 

 

 

Резултати от проучването 
 

Проучването бе проведено в рамките на проекта "Преместване на границите за 
доброволчеството" през февруари и март 2017 г. 

Основната цел на това проучване беше да се изследват и опишат различните 
показатели за доброволчество в някои гранични общини на територията на България (Видин, 
Монтана, Враца, София област, Перник и Кюстендил) и Сърбия (Бор, Зайчар, Топлика, Нишава, 
Пирот , Jablanica и Pčinja). В съответствие с тази цел да се определят и ключовите социални, 
културни, психологически, правни и икономически показатели на процеса на доброволческа 
дейност. Всички тези показатели могат да бъдат разделени на две основни групи - 
показателите, които засягат младите хора, и индикаторите, които засягат институцията или 
организацията. Показателите, засягащи младите хора, включват от една страна отношението 
на младите хора, които вече са имали опит в доброволчеството или текущите доброволци, а от 
друга страна и нагласата на младите хора, които никога не са имали доброволчески опит на 
доброволческа дейност. 
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 Поради това целият процес на проучването се проведе на три части с шест 
представителни извадки (три  за всяка страна): 

1) тестов индикатор за доброволци с млади специалисти в Сърбия и България; 

2) Проучване на показателите за доброволчество сред младите хора без доброволен опит в 
Сърбия и България; 

3) Изследване на показателите за доброволчество в различни институции и организации в 
Сърбия и България. 

За всяка група индикатори е разработен въпросник. Всеки въпросник съдържа 
идентификационен раздел и елементи под формата на въпроси с няколко избора, скала Likert, 
дихотомен и полиномен формат. Идентификационен раздел за изследване на социално-
демографските, икономическите и образователните характеристики на индивидите или 
изследване на организационната структура и дейностите на институциите. 

Въпросникът, предназначен за млади хора с опит в областта на доброволчеството, 
включва 44 въпроса. Разширяването на въпросника е тази част, предназначена за млади хора 
без опит в доброволчеството и съдържа 22 въпроса. Въпросите, предназначени за институции 
(организации), съдържат 44 въпроса. Проучването е извършено на терен и представителите на 
институции и организации са интервюирани лично.  

A total of 295 young people (ages ranging from 14 to 33 years) and 65 institutions / 
organizations. In Bulgaria, examined 108 young people - 75 to 33 volunteer experience and no 
volunteer experience and 32 institutions / organizations. In Serbia, examined 187 young people - 
with 138 volunteer experience and 49 without the volunteer experience and 33 institutions / 
organizations. This is a convenience sample of respondents, adequate for statistical data analysis, 
comparison and presentation of valid statistical conclusions. After an investigation, all data is 
encrypted and entered into a database, and then statistically analyzed using the software package 
SPSS IBM. In the process of statistical analysis were used descriptive standard indicators - measures 
of central tendency and measures of variability in the data. 

Общо 295 младежи (на възраст от 14 до 33 години) и 65 институции / организации са 
участвали в проучването. В България анкетираните са 108 младежи – 75 с опит в 
доброволчеството на 33 без доброволчески опит и интервюирани 32 институции / 
организации. В Сърбия са разгледани 187 младежи - 138 доброволци и 49 без доброволчески 
опит и 33 институции / организации. Това е удобна извадка от респондентите, подходяща за 
анализ на статистически данни, сравнение и представяне на валидни статистически 
заключения. След разследване всички данни са кодирани и въведени в база данни, а след това 
статистически анализирани с помощта на софтуера SPSS IBM. В процеса на статистически 
анализ са използвани описателни стандартни показатели - измервания на централна 
тенденция и измерване на променливостта на данните. 

Извадка 
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Expressed as a percentage, of the total sample, 72% of respondents currently volunteering 
or have had experience with volunteering, and 28% had never volunteered. The Serbian subsample, 
75% had experience with volunteering, while the Bulgarian sub-sample of 69%. 

Изразени като процент от общата извадка, 72% от респондентите понастоящем са 
доброволци или имат опит в доброволчеството, а 28% никога не са се включвали в подобна 
дейност. Сръбската под извадка, 75% са имали опит с доброволчеството, докато българската 
под извадка е 69%. 

 

Брой на младежите, които имат опит с доброволчеството и тезки, които нямат такъв в 
България и Стрбия  
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47% - сръбдки доброволци; 17% - сръбски младежи, които не са били никога доброволци; 

25% - български доброволци; 11% - български младежи, които не са били никога доброволци; 

 

Цялостната представителна извадка се състои от 60% жени и 40% мъже. Това 
съотношение присъства в два региона на Сърбия и България. 

 

 

Структура по пол от извадката

 

Структура по пол от извадката по страни
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Млади хора, които са доброволци 

The aim of testing young people who have experience with volunteering was to find out 
where, why and how to volunteer, how to get information and would like to continue to volunteer 
and participate in volunteer exchange programs between Bulgaria and Serbia. 

213 respondents are young people who have had experience volunteering or volunteer now 
- 138 from Serbia and 75 from Bulgaria. Most of them volunteered in civil society organizations, 
followed by the public sector and the private / business sector. Yet we see the difference between 
the two sub-samples, namely in Serbia is considerably higher percentage of young people have 
experience volunteering in civil society organizations - 81% versus 52% in Bulgaria. The situation is 
similar to volunteering in the private and business sector, which is more relevant in the sub-sample 
of young Serbian. On the other hand, young people in Bulgaria are expressed as a percentage twice 
as frequently volunteered in institutions belonging to the public sector (45% vs. 22% in Serbia). 

Целта на проучването на млади хора, които имат опит с доброволчеството, е да се 
разбере къде, защо и как са се включили в доброволчески дейности, как са получили 
информация и дали биха искали да продължат да се занимават с това и да участват в програми 
за обмен на доброволци между България и Сърбия. 

213 от анкетираните са млади хора, които са имали доброволчески опит или сега са 
доброволци - 138 от Сърбия и 75 от България. Повечето от тях доброволно са се включили в 
организации на гражданското общество, следвани от публичния сектор и частния / бизнес 
сектор. И все пак виждаме разликата между двете под извадки, а именно в Сърбия е 
значително по-висок процента на млади хора, които имат опит в доброволните организации в 
гражданското общество - 81% срещу 52% в България. Положението е подобно на 
доброволчествотото в частния и бизнес сектора. От друга страна, младите хора в България 
доброволците в институции, принадлежащи към публичния сектор са два пъти повече. (45% 
срещу 22% в Сърбия). 
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Къде сте доброволчествали?

 

Анализът на резултатите, свързани с дейностите, извършвани от младежките 
организации по време на техния доброволен опит, показва интересни различия между 
сръбските и българските респонденти. Докато в Сърбия предимно млади хора са участвали в 
образователни дейности, както и в дейности, свързани с опазването на околната среда, в 
България това е най-рядката форма на доброволна дейност. Само 8% от младите хора в 
България са участвали в такива дейности по време на доброволческа дейност. Младите хора в 
България най-често (повече от 50% от случаите) са участвали в процеса на събиране на 
материални ресурси - 55% и помощ на уязвими лица - 52%. 
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Какви видове дейности сте изпълнявали като доброволчец?

 

 

Докато младите хора в Сърбия са информирани основно чрез други хора - приятели, 
родители, учители (72%), младите хора в България съобщават, че те обикновено сами са 
намерили организации, в които да се включат доброволно (41%). 29% от тях са информирани 
чрез други хора, а 27% - чрез промоционални дейности на институции, които търсят 
доброволци. И в двете под-извадки е незначително малък брояна тези, които са били 
информирани от организация, която предлага подкрепа на доброволците. 
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От къде научихте за възможността за доброволчество? 

 

  

 

 Мотивите на младите хора са малко по-различни в двете страни. Процентните 
различия са представени, защото младите хора в Сърбия са отбелязали няколко различни 
мотива, докато младите хора в България са посочили само по един или най-много два мотива. 
Очевидна разлика обаче е, че при младите хора в Сърбия преобладават мотиви като  
собственото си развитие, докато младите хора в България посочват, че техни мотиви са 
необходимостта да се помогне на общността и другите хора.  83% от младите хора в Сърбия са 
посочили като основен мотив  придобиване на нов опит и обучение, в сравнение с 21% от 
младите хора в България. Но младите хора в България разпределят преимуществено 
желанието да помогнат на общността (28%) и желанието да помагат на другите (29%). 
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Какво Ви накара да доброволчествате?

 

 

 

В съответствие с предишните констатации и как младите хора възприемат основните 
предимства на доброволческата дейност в България подчертават, че удоволствието произтича 
от чувството да бъдат полезни за общността, както и за да срещнат нови хора (29%). 
Младежите в Сърбия отбелязват основно придобиването и развитието на нови професионални 
и жизнени умения и знания (80%). И в двете страни наи-малко значение отдават на 
възможностите за увеличаване на заетостта и напредъка в кариерата. 
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Кое, според Вас, е главната полза за младите хора от доброволчеството? 

 

 Младите хора в Сърбия и България твърдо вярват, че съществуването на 
доброволчески центрове е полезно и важно и значително подобрява процеса на 
доброволческа дейност и увеличава броя на младите хора, които решават да се включат 
доброволно. Те обаче не са напълно съвместими по отношение на основните роли на 
доброволческите центрове. По мнението на младите хора от България е особено важно да 
бъдат мотивирани (41%), информация за възможностите за доброволческа дейност (32%) и 
информация за правата и задълженията на доброволците и институциите (31%). Основната 
роля по мненията на доброволците от Сърбия, е образоването на младите хора относно 
доброволчеството (79%), свързването на доброволците с организациите, които имат нужда от 
доброволци (72%), и едва тогава да информират и мотивират. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Придобиване и развиване на жизнени умения

Придобиване и развиване на професионални 
умения

Повече възможности за намиране на работа

Запознаване с нови хора

Удоволствието да си полезен на обществото

80%

72%

20%

58%

59%

25%

25%

19%

29%

29%

България Сърбия



 
 
 
 
 

Project name: Moving borders for volunteering 
Project number: CB007.1.22.039 
Contract number: RD 02-29-275 

The project is co-funded by EU trough the Interreg-IPA CBC Bulgaria–Serbia Programme, CCI No 2014TC16i5CB007. 

Каква, според Вас, трябва да бъде главната роля на един Доброволчески център? 

 

 

Резултатите показват, че младите хора са имали предимно положителен опит с 
доброволчеството. Въпреки това, дори тук има някои разлики между респондентите от двете 
държави.  95% от респондентите в Сърбия твърдят, че доброволчеството е изпълнило своите 
очаквания, в сравнение с 76% от анкетираните в България. Ситуацията е подобна на 
статистическите данни, показващи до каква степен младите хора вярват, че доброволчеството 
подобрява знанията и уменията им. Изглежда младите хора в Сърбия са доволни от опита си. 

 
Доброволчеството отговори на моите очаквания  
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Доброволчеството подобри моите знания и умения  

  

 

От друга страна, съществуват значителни различия между младите доброволци от 
Сърбия и България по въпроса дали са си помогнали чрез доброволческата дейност за 
намиране на работа. 62% от младите хора в България отговарят на въпроса с Да срещу само 
25% от младите хора в Сърбия. 

Доброволчеството ми помогна да си намеря работа  
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 В допълнение към по-доброто състояние на младите доброволци в България е фактът, 
че редица от тях са имали договор за доброволческа дейност (53%), за разлика от 16% от 
младите хора в Сърбия. Процентът в двата региона обаче е обезпокоителен. 

Имах сключен доброволчески договор  
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Повече младежи в Сърбия се интересуват от програми за обмен на доброволци между 
България и Сърбия (90%), в сравнение с младите хора в България (59%). Този резултат обаче не 
може да се сравни с предишния опит с доброволчеството и удовлетворението. Младите хора, 
които твърдят, че сегашната доброволческа дейност е изпълнила своите очаквания и в двата 
региона, са всички заинтересовани от друг нов опит и участие в програмите. 

Бихте ли участвали в доброволчески обмен България-Сърбия? 
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Млади хора, които нр доброволчестват 

Целта на анкетирането на млади хора, които никога не са били доброволци, бе да се 
разберат причините, възможностите, нагласите и готовността им да се включат доброволно в 
бъдеще. Общо бяха анкетирани 82 участници - 33 от България и 49 от Сърбия. Изглежда, че 
причината „липса на време“ за младите хора в България е основна бариера пред 
доброволчеството. Само 12% считат, че няма достатъчно време за доброволческа дейност, в 
сравнение с 30% от младите хора, които нямат доброволен опит в Сърбия.  

Нямам достатъчно време за доброволчество
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Когато обаче ги попитахме дали биха искали да се включат доброволно в бъдеще, само 55% от 
младите хора от България заявиха желание за това, за разлика от 80% от младежите от Сърбия. 

Би ли желал да доброволчестваш в бъдеще? 

  

Както младите хора с доброволчески опит, така и тези, дето нямат опит, вярват, че 
съществуването на доброволчески центрове би могло да помогне на младежите да решат да 
се включат като доброволци. Различията между страните са в този случай незначителни. 

Бихте ли желали Доброволческия център да помага на младите хора да решават да 
доброволчестват? 
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Отношението на институциите към доброволчеството 

В проучването участваха 33 институции от Сърбия и 32 български институции - общо 65. 
Of these 10 belong to the public / government sector in both regions - a total of 20, and 23 (or 22 in 
Bulgaria). От тях 10 принадлежат на публичния/правителствен сектор от двата региона - общо 
20 и 23 (или 22 в България) СГО / НПО - общо 45. 

Почти 90% от организациите и в двете извадки досега са включили доброволци в 
своята дейност. Тук почти няма разлика в резултатите. От тях 67% най-редовно си сътрудничат 
с доброволци, докато 20-25% рядко включват доброволци. 

 

Вашата институция/организация включва ли доброволци в своите дейности?  
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Повечето организации в Сърбия (79%) смятат, че доброволците могат да допринесат за 
тяхната работа чрез образователни и промоционални дейности, следвани от художествени и 
културни дейности (67%). В България те отново са сред най-често срещани сфери на действие - 
първо образователната дейност (53%), след това художествените и културни дейности (50%), и 
чак след това промоцията с много по-нисък процент (38%). Докато една трета от 
организациите в Сърбия се интересуват от доброволчески дейности в областта на транспорта и 
логистиката, в България - никой. 
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В кои дейности (области) доброволците биха допринесли към работата на вашата 
институция?
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Когато става дума за предоставяне на социални услуги, повечето 
институции/организации в Сърбия се интересуват от сътрудничество с доброволци в следните 
области: 1) информиране на потребителите за социални услуги (61%), 2) помощ на клиенти с 
трудности, свързани с болести, увреждания или развитие на увреждания (54%) и 3) 
превантивни дейности, насочени към предотвратяване и идентифициране на проблеми (49%). 
В България, на първо място са превантивните действия за предотвратяване и идентифициране 
на проблеми (41%), последвани от дейности, насочени към подобряване на качеството на 
живот (34%) и превантивни дейности (31%). 
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Ако вашата организация/институция извършва социални услиги, в кои дейности 
доброволците биха могли да допринесат със своя труд?

 

 

Тъй като младите доброволци и институции се обявиха за основна роля на 
доброволческите центрове. As young volunteers, and institutions have declared themselves to be 
the main role of the volunteer centers. Различията между българските и сръбските организации 
не са значителни. Интересно е обаче, че институциите отдадоха очаквано по-голямо значение 
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Подобряване  качеството на живот на 
потребителите (социални, културни и …

Превантивни дейности (насочени към 
предотвратяване и разпознаване на проблеми)

Обучение на потребители и сътрудници 
(работещи и доброволци)

Друго
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36%
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България Сърбия
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на укрепването на институциите отколкото младите хора. Можем да заключим, че разликите 
между институциите на Сърбия и България, са по-малки отколкото между очакванията на 
институциите и младите хора. Младите хора са по-малко съгласувани по отношение на 
очакванията им към Доброволческите центрове. 

Каква, по ваше мнение, е основната роля на Доброволческият ценър? (Институции от 
България и Сърбия)
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Информиране за възможностите за 
доброволчество

Информиране за правата и задълженията 
на доброволците и …

Свързване на организацията/институцията и 
доброволеца

Грижа за доброволците, които активно 
доброволчестват

Мотивиране на доброволците и 
организациите/институциите

Промоция на доброволчеството

Повишаване на капацитета на 
институции/организации, които работят с …

Образоване на младежите относно 
доброволчеството
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Каква, по ваше мнение е основната роля на един Доброволчески център/ (Институции и 
младежи) 

 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Информиране за възможностите за 
доброволчество

Информиране за правата и задълженията 
на доброволците и 

организацията/институцията

Свързване на организацията/институцията и 
доброволеца

Грижа за доброволците, които активно 
доброволчестват

Мотивиране на доброволците и 
организациите/институциите

Промоция на доброволчеството

Повишаване на капацитета на 
институции/организации, които работят с 

доброволци

Образоване на младежите относно 
доброволчеството

75%

74%
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74%

71%

71%

78%
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52%

35%
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34%

55%

36%

33%

49%

Младежи Институции/организации
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Изводи 
 
 

Младите хора в Сърбия се стремят да се учат, да придобиват нови знания и умения. 
Това е основният им мотив, поради който са се ангажирали доброволно досега и биха 
доброволчестват в бъдеще. Младите хора в България искат да бъдат полезни на общността и 
да помагат на хората, които се нуждаят от помощ. Човечността и колективният дух са 
основните им мотиви, които са имали досега и за които ще доброволчестват в бъдеще. 
Съответно основните им очаквания от институциите и организациите, в които доброволчестват 
се различават. Младите хора в Сърбия очакват от организациите, да им предоставят 
възможност да се учат, да напредват, да се образоват, да развиват своите жизнени и 
професионални умения и знания. Това е важен, но не и ключов мотив и за младите хора в 
България, където е по-важно удоволетворението, че си полезен и помагаш. 
 

Младите хора, които вече са били доброволци, като цяло са доволни от своя опит и 
сътрудничество с организациите. Въпреки това е очевидно, че съществуват правни, 
икономически и информационни недостатъци и че има необходимост от институционална 
подкрепа за доброволците и за институциите/организациите, с които те сътрудничат. 
Доброволчеството не е достатъчно популяризирано в региона. Младите хора, които са имали 
възможност да доброволчестват, са се информирали предимно сами за възможностите, 
правата и задълженията или с помощта на близки. 

 
Младежите в Сърбия биха желали да участват в програми за обмен на доброволци 

между Сърбия и България - 90%. Младите хора в България се интересуват от това в от по-малък 
процент - 59%. 

 
Наличието на доброволчески центрове като институции за младите хора, 

предоставящи подкрепа и помощ при осъществяването на доброволното участие, значително 
ще подобри качеството на доброволческата дейност в региона, както и удовлетворението и 
осведомеността на младите хора. С това са съгласни както младежите с доброволчески опит, 
така и тези без такъв. Като се има предвид общата извадка респонденти, ключовите роли, 
които доброволческите центрове трябва да изпълняват, са: 1) информиране на младите хора 
за възможностите за доброволческа дейност, 2) мотивиране на доброволци и институции, 3) 
обучение на младите хора и 4) свързване на доброволци и институции/организации , От друга 
страна, институциите/организациите също припознават тези основни функции, добавяйки към 
тях още една важна характеристика на доброволческите центрове – да работят за укрепването 
на институциите/ организациите, работещи с доброволци. 

 

Всички изследвани организации се интересуват от ангажиране на доброволци, а 88,5% 
от тях вече са сътрудничили с доброволци. Те предлагат широк спектър от дейности, с които 
доброволците могат да се справят, но обикновено това са образователни, промоционални, 
художествени и културни дейности. В областта на предоставянето на социални услуги най-
висок процент от институции/организации се интересуват от сътрудничество с доброволци в 
следните области: информиране на потребителите за социалните услуги, подобряване на 
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качеството на живот на потребителите, подпомагане на болни потребители, с увреждане или с 
увреждания, както и певенция за предотвратяване и идентифициране на проблеми. 
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