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Въведение 
И така, какво представлява доброволческата програма? Програмата за доброволци е 

систематизиран начин за набиране, обучение и ръководене на доброволци, благодарение на 

които, хората лесно могат да участват и също да станат доброволци. 

Изследванията в областта доказват многократно, че с правилната подкрепа доброволчеството 

оказва положително въздействие върху света. Доброволците могат да представят по-различни 

и добри решения и да играят важна роля в промяната на политиката, но най-важното е, че могат 

да бъдат модел за подражание, насърчавайки и други хора да отдадат необходимото значение 

на дадената кауза. 

Решението за създаване на доброволческа програма може да окаже пряко въздействие върху 

съществуващата работна сила, затова подхода, който ще бъде приложен за развитие, 

внедряване и управление на доброволците, ще е определящ за успеха или неуспеха на 

програмата. 

Изборът да се въведе модел на доброволчество в оргазнизацията, за да се отговори на нуждите 

й, налага отговорност на организацията да създаде среда, в която служителите, чрез положен 

смислен и съдържателен труд, да имат основна роля за успеха. 

Когато създавате или усъвършенствате доброволческа програма, е изключително важно да се 

гарантира, че правилната подкрепа е налице, за да могат доброволците да дадат най-доброто 

от себе си. Важно е да се обмисли с какво може да се улесни този процес и какво може да го 

възпрепятства. 

С една добре изградена програма за доброволци, последните ще получат това, което самите ТЕ 

искат да получат в резултат от своя доброволчески опит, което ще доведе до по-доволни 

доброволци и положително мнение, разпространявано от уста на уста в общността, а 

организацията ще получи достъп до допълнителна подкрепа, от която се нуждае изключително 

много, за да може да продължи да израства, а и да оцелее. 

Приложение IV представя връзки към организации, провеждащи успешни програми за 

доброволци. 

  



Планиране на програма за доброволци 
Независимо дали искате да започнете нова програма за доброволци или сте опитен 

координатор, това Ръководство за добри практики е разделено на секции, което ви позволява 

лесно да откриете информацията, от която се нуждаете. 

Първата стъпка в изграждането на успешна програма за доброволци е да се разработи нейната 

мисия. Силната мисия ще помогне за управлението на процеса на планиране и ще насочи 

усилията на участниците да се движат напред. Нещо повече- ясното изложение на мисията ще 

улесни достъпа и до финансиране.  

За да разработите ефективна мисия е необходимо да имате ясна представа за целта на 

програмата за доброволци. Започнете като отговорите на тези въпроси, с които да оповестите 

своята мисия. 

НУЖДАТА:   Опишете нуждите на общността и целевата група, която ще обслужва. 

 

 

 

 

ЦЕЛ:  Желано въздействие от програмата за доброволци. 

  Започнете с колективно обсъждане на целта на вашата доброволческа програма 

  или какво се надявате да постигнете като стартирате програма за доброволци. 

Когато стартирате програма за доброволци, обмислете инициирането на 

колективно обсъждане на общата цел на програмата. 

 Използвайте тези насочващи въпроси: 

 Какво въздействие се надявате да има вашата програма за доброволци? 

 Какви конкретни общности ще обслужва вашата организация? 

 В коя област очаквате да имате нужда от доброволци? 

 Как доброволците ще се включат в осъществяването на целта на вашата 

програма? 

 

 

 

 

ДОБРОВОЛЦИТЕ: Каква ще бъде ролята на доброволците. 

 

 



Сега, когато целта на вашата програма е ясна, вие сте готови да съставите своята мисия. Ето 

няколко насоки за успешно съставяне на мисия: 

Мисията е адресирана до неразрешен проблем или неудовлетворена нужда. 

Има голяма вероятност да искате да създадете програма за доброволци, защото сте 

идентифицирали или преживяли някакъв негативен опит в дейностите, във вашата общност. 

За да идентифицирате тези нужди, може да помислите за извършване на оценка на нуждите на 

общността. 

Усещането за това какво е важно за членовете на общността ще ви помогне да ръководите 

вашата програма за доброволци. 

Вашата оценка на нуждите трябва да доведе до постигане на следните две цели: 

1. Да идентифицира пропуските в обслужването във вашата общност. 

2. Да определи как доброволците могат да помогнат за удовлетворяването на тези нужди. 

Мисията е представена кратко и ясно. 

Добре определената мисия се фокусира върху целта на програмата за доброволци, като 

същевременно поставя организацията в по-широк социален контекст. 

Можете да постигнете този ефект само с няколко изречения. Вижте следното кратко, но ясно 

представяне на мисия от Системата за обществено излъчване (PBS) https://www.pbs.org/ : 

 “[Нашата мисия е] да създаваме съдържание, което образова, информира и вдъхновява.” 

Мисията вдъхновява заинтересованите страни. 

Заинтересованите страни (като дарители и доброволци) трябва да се чувстват свързани с вашата 

мисия и вдъхновени да подкрепят каузата ви. Вземете примера от Центъра за сценични изкуства 

Джон Ф. Кенеди https://www.kennedy-center.org/- специфика, артикулация и вдъхновение: 

”Продуциране и представяне на най-големите примери в музиката, танците и театъра; 

подкрепа на артистите при създаването на нови произведения; служене на нацията като 

лидер в образованието по изкуства.“ 

Не забравяйте, че мисията ви помага да поддържате програмата си актуална и в действие, затова 

я преразглеждайте често, за да сте сигурни, че все още е подходяща за целта на програмата. 

 

Мисия: 

 

 

 

 

 

https://www.pbs.org/
https://www.kennedy-center.org/-


 

Цели на програмата: 

След като установите общата цел на програмата ви, ще искате да планирате как програмата ви 

ще изпълни мисията си.  

Поставянето на цели дава на кампанията за доброволци посока и стимули  да се движат напред. 

Ето няколко примера, с които да започнете: 

Примерни цели на координатор на доброволци: 

 Създаване на безопасно пространство за жените, за да могат да изучават нов език. 

 Подпомагане на градските паркове чрез почистване на боклука и засаждане на дръвчета 

през почивните дни. 

 Осигуряване на раници и учебни пособия за деца, лишени от нормални условия за 

живот- до 30 Август. 

Примерни доброволчески цели: 

 Оказване на помощ за подобряване на езиковите умения на жените. 

 Оказване на подкрепа на 10 жени, които след това с увереност да запишат час при лекаря 

си. 

 Посещение на възрастни хора три пъти месечно. 

Какви действия ще предприемете, за да постигнете целите си? При всяка поставена цел, 

идентифицирайте действията на вашия персонал или доброволци, за да постигнете планираните 

резултати. 

Възлагането на действия или дейности ще ви помогне да съсредоточите усилията си и да се 

уверите, че вие, вашия персонал и доброволци, рабоотите в съответствие с поставените цели. 

Също така ще искате да определите и индикатори за успех и стратегии за измерване на 

постиженията. 

 

Измерване:  С какво и как ще измервате целите си. 

 

 

 

 

 

Следващата таблица илюстрира метод, при който залагането на цели може да доведе до план 

за действие: 



Цел Дейности Показател за 

полезно 

въздействие 

Средства за 

измерване на 

постиженията 

Подкрепа на 

учениците в 

риск, с цел 

подготовка 

за по-

нататъшно 

образование 

Идентифициране 

на ученици в 

риск. Обучение 

на доброволци, 

които да 

предоставят 

академична 

подкрепа и 

насоки. Среща на 

доброволеца с 

определения 

ученик веднъж 

седмично. 

Редовно 

проследяване на 

процеса. 

Подобрение на 

оценките на 

учениците. 

Проследяване във 

времето на 

промените в 

ученическия 

бележник. 

Повишаване на 

посещаемостта 

на учениците. 

Събиране на данни за 

посещаемостта в 

училище. 

Ученикът 

демонстрира 

повишаване на 

доверието в 

академичните и 

социални среди. 

Наблюдение на 

промените в 

поведението. Среща с 

ученика и училищния 

съветник. 

 

Рамкирайте целите на вашата програма за доброволци, действията, които ще предприемете за 

постигане на тези цели и конкретните показатели за успех, като използвате шаблона в 

Приложение I. Заложете SMART цели на програмата. SMART означава конкретни, измерими, 

постижими, приложими и с времеви рамки, цели. 



 

Конкретни – прости, осезаеми, смислени 

Измерими – смислово и мотивиращо 

 

Постижими -  съгласувани и достижими 

Реалистични – разумни и реалистични 

Времево рамкирани -  със заложен краен срок. 

 

Ролята на доброволеца 
Ролята на доброволците в една организация 
 
Докато развивате своята мисия, много важно е също и да започнете да мислите какво очаквате 

да вършат вашите доброволци. Какви роли ще изпълняват? Понякога това е очевидно- ако сте 

малка група с може би един или дори без платен персонал, тогава ще са ви необходими 

доброволци да извършват общо взето всичко. 

Но в други групи е необходимо да се помисли върху въпросите- защо трябва да се включат 

доброволци и какъв е етоса, заложен в основата на доброволческата програма. Въпросите, 

свързани с доброволците, които трябва да обмислите, включват: 

 Каква ще е връзката им с платения персонал? 

 С цел развитие на вашата дейност ли привличате доброволците?  

 Съкращенията водят ли до включване на доброволци в основни роли? 

 Какви граници на участие ще поставите на доброволците? 

 

Получаването на яснота по тези въпроси може да ви помогне да избегнете по-нататъшни 

проблеми като например- платеният персонал може да има определни опасения, във връзка с 

привличането на доброволци, когато не е ясно защо и в какви отношения ще работят с 

доброволците. 

 

Може да има трудно разрешими проблеми. Често се казва, че доброволците не трябва да се 

използват като заместител на платения персонал, но може да сте в ситуация, в която трябва да 

направите избора да прекратите изцяло дейността или да я поддържате чрез включване на 

доброволци. Затова помислете при какви обстоятелства ще предприемете тези действия, каква 

всъщност ще е работата на доброволците, дали да обясните, че това е спешна мярка, която се 

надявате да коригирате възможно най-скоро и така нататък. 

 

Използвайки представента по-горе информация, разгледайте идентифицираната нужда и 

определете ролята на доброволеца: 



 Роля(и)- Определете каква работа могат да извършват доброволците, за да бъдат от 

помощ. Дали това ще е в бек офиса, където да отговарят на обажданията, дали ще е чрез 

подкрепа на инциатива или чрез съдествие с технологии/ социални медии. Направете 

обсъждане и изведете списък с всички различни роли, от които се нуждаете.  

 Описания на длъжностите- създайте длъжностни характеристики за доброволец, точно 

като за служител. Посетете https://www.thebalancesmb.com/how-to-write-job-description-

volunteers-will-love-2502599 , за да получите повече информация за написването на 

„описание на ролята“. 

 

Координация на доброволците 
Доброволците са важен ресурс за една организация и следователно трябва да бъдат подкрепяни 

и насочвани. За да се случи това, някой трябва да поеме отговорността да наблюдава участието 

им в програмата. Това може да е различен от персонала човек, но такъв, който работи и 

подкрепя доброволците ежедневно. Тази роля често се нарича Мениджър на доброволците или 

Координатор на доброволците и формира отделна работна позиция. В по-малките групи един 

човек често ще изпълнява тази функция, паралелно заедно с друга роля. Когато случаят е такъв, 

трябва да се отдаде необходимото време и подкрепа в аспект – управление на доброволците в 

извършваната от тях работа. Ролята на мениджъра на доброволците, в сравнение с този, който 

контролира доброволците, може да включва: 

 Осигуряване на стратегическо ръководство вътре в групата на доброволците.  

 Създаване и преразглеждане на политики и процедури и гарантиране, че те се следват. 

 Помощен персонал, който работи с доброволците. 

 Общуване и получаване на обратна връзка от доброволците. 

 Признание и признателност към доброволците (т.е. намиране на начини да каже 

„благодаря“ на доброволците). 

 Вътрешно подобряване на практиката за управление на доброволци. 

 Мониторинг, оценка и отчитане на участието на доброволците. 

Мениджърите на доброволци не трябва да работят във вакуум. Те се нуждаят от подкрепа и 

организационно участие отгоре надолу. Всички служители трябва да се отнасят сериозно към 

доброволчеството. В заключение- доброволците са важен ресурс. На доброволците трябва да се 

отдава същото уважение като на платените служители. 

Какви са рисковете, свързани с участието на доброволци? Как да ги 

управляваме? 
 

Често мислим, че оценката на риска е свързана единствено със здравето и безопасността, но има 

много и различни видове риск, които може да се наложим да вземем предвид като част от 

програмата за доброволци. Рисковете могат да включват: 

 Здраве и безопасност: Възможно е да има физически рискове за доброволците и/или 

хората, с които ще работят и подкрепят. Или може би рискове за психичното им здраве- 

да речем, посредством стрес. 

https://www.thebalancesmb.com/how-to-write-job-description-volunteers-will-love-2502599
https://www.thebalancesmb.com/how-to-write-job-description-volunteers-will-love-2502599


 Закрила: Доброволците може да работят с деца или уязвими възрастни. Вместо това-като 

алтернатива- може да включите млади хора или уязвими възрастни в ролята на 

доброволци. 

 Финансов риск: Доброволците не са безплатен ресурс и може да има бюджетни 

последици при включването им. Или може да имат нездравословен интерес към 

набираните средства и да манипулират паричните потоци, с цел лична облага. 

 Риск за репутацията: Доброволците ще действат от името на организацията- тяхното 

поведение може да повлияе на начина, по който организацията се възприема в 

общността. Освен това самите доброволци са членове на тази общност- ако отношението 

към тях е лошо или се чувстват нещастни поради лошо управление, това също може да 

се отрази отрицателно на организацията. 

 Организационен риск: Платеният персонал може да се почувства застрашен от 

присъствието на доброволци. Организацията като цяло може да не прилага правилно 

подкрепата си и да не ангажира по правилния начин доброволческата инициатива. Ако 

доброволците се набират като част от проект, то проекта може да се провали. 

 

Принципите за управление на риска се прилагат независимо от естеството на риска. 5-те стъпки 

за оценка на риска, на Изпълнителния директор по здравеопазване и безопасност, са: 

 1. Идентифициране на потенциалните опасности. 

 Тоест, какво може да се обърка? 

 2. Преценете кой може да бъде наранен и как. 

 Конкретни лица, организация? 

 3. Оценете рисковете и вземете превантивни мерки. 

Често това се прави като се мисли както за вероятността от опасността, така и за 

сериозността й. Можете да оцените всеки риск като нисък, среден или висок или по 

скалата от 1 до 5. Някои рискове ще имат малка вероятност и ниска сериозност, но в друга 

ситуация ще трябва да предприемете стъпки за управление на риска. Разбира се, 

стъпките ще зависят от естеството на опасността. Разумно е да имате повече от един чифт 

очи, които да оценяват риска и да проследяват превантивните мерки. 

4. Запишете вашите значителни открития. 

Това е най-важното за въпросите, свързани със здравето, безопасността и защитата, но е 

препоръчително всичко да е в писмен вид- за всеки случай. 

5. Прегледайте оценката си и я актуализирайте ако е необходимо. 

Оценките на риска трябва да се поддържат актуални. Актуализирайте ги всеки път, когато 

нещо се промени в дейността, когато сте забелязали, че дадена опасна вероятност не е 

била взета предвид, или първоначалната оценка на нивото на риск може да не е била 

правилна. Уместно е оценките да се преразглеждат ежегодно. 

  



 

Какви политики и процедури трябва да прилагаме? 
 

Част от вашите организационни политики трябва да описват и доброволците- било то заради 

законовите ви отговорности към тях, било то заради хората, с които работят. Обикновено това 

включва: 

 Политика за здраве и безопасност 

 Политика за равенство/ равни възможности/ политика на многообразието 

 Политика за защита/закрила на детето/ закрила на уязвими възрастни 

 Политика за поверителност 

 

Освен това е добре да имате някои конкретни за доброволчеството политики и процедури, които 

да рамкират участието на доброволците. 

 Политика за доброволчеството 

Политиката за доброволчество определя по какъв начин доброволците ще бъдеат 

включени. Тук е мястото да изложите вашите ценности и етос, стоящи зад създването на 

доброволческа програма. То трябва да обхваща и теми като: 

 Набиране на доброволци 

 Въвеждане в длъжността 

 Обучение 

 Подкрепа и надзор 

 Здраве и безопасност 

 Равноправие 

 Справяне с проблеми 

 

Точното съдържание ще зависи от конкретните обстоятелства, с които се сблъсквате в 

организацията. Например може да се наложи да включите защита или поверителност. Част от 

съдържанието може просто да обобщава и насочва към по-подробни документи. Като цяло най-

добре е политиката да не е твърде обширна и ангажираща. Целта е доброволците да я прочетат 

и разберат. 

 Наръчник за доброволци/ въвеждащ пакет 

Наръчникът за доброволци е нещо като справочник за тях. Понякога е под формата на 

въвеждащ пакет, съдържащ информацията и документите, с които доброволецът трябва 

да е наясно при започване на новото начинание. Това е подходящо място за 

предоставяне на информация като история и цел на организацията, как се управлява, 

срещите между персонала и доброволците, къде се съхраняват личните вещи и тн. След 

като наръчника е в сила, като основно практическо правило, по отношение на 

съдържанието, е  да попитате настоящите добровилци „Какво би било добре да знаете, 

когато сте започнали? Какво ви отне 3 месеца да разберете или направите?“  

 Писмено споразумение с доброволеца 

Писменото споразумение с доброволеца определя какво трябва да очаква доброволецът 

от организацията и какво организацията очаква от своите доброволци. Документа не е 

предназначен да служи като правно обвързващ документ (всъщност вие искате да 

избегнете появата на такъв, тъй като това може да допринесе за придобиването на 



трудов статут на доброволеца по закон). Доброволческото споразумение трябва да бъде 

просто, ясно и кратко- една страница от лист А4 обикновено е достатъчно. 

Може да видите примерен шаблон в Приложение II. 

 Процедури по набиране и контрол 

Те описват как ще набирате и подкрепяте доброволците. Могат да бъдат обхванати от 

няколко параграфа в наръчника или да бъдат представени чрез политиката на 

организацията. В по-големите организации е по-разумно да има отделни процедури или 

насоки, за да се гарантира последователността на действията. 

 Процедури по решаване на проблеми 

Еквивалент на дисциплинарните процедури и процедурите за обжалване, те ще 

помогнат да се осигури структура за моментите, когато нещата се объркат. Процедурите 

могат да са огледални на тези, използвани за платения персонал, но трябва да бъдат 

възможно най-ясни и лесни за следване. Доброволците трябва да знаят в каква позиция 

се намират, ако им повдигнете някакъв проблем на въпрос или ако те имат оплакване 

относно отношението към тях. 

 

Други документи, от които може да имате нужда или да имате предвид и включите: 

 Формуляр за кандидатстване/ регистрация 

 Досие на доброволеца (за съхранение на информация като регистрационен формуляр, 

записи на обучения, описание на задачата, записки на ръководителя и тн.). 

 Оценка на риска 

 Описание на задачите 

 Чеклист при стъпване в длъжност (като част от процеса на въвеждане- списък с нещата, 

които искате да бъдат казани / предоставени на всеки доброволец). 

 Изходящ въпросник (да бъде даван на доброволците, когато напускат- добър начин за 

получаване на обратна връзка относно дейността ви по включване на доброволци). 

 Формуляри за оценка (или някакъв друг процес за наблюдение/ оценка участието на 

доброволците). 

 

Организацията притежава ли  необходимите ресурси, за да работи 

с доброволци? 

 
Доброволците не са платена работна сила, но не са безплатен ресурс. Независимо от ролята на 

доброволеца, неговото присъствие ще даде отражение на ресурсите в организацията. 

Последиците могат да включват: 

 Пари- ако е възможно, трябва да предвидите в бюджета разходи за доброволците. 

Възстановяване на режийни разходи като пътуване и храна са от значение за хората, 

живеещи на социали помощи или хората с ниски доходи, които обмислят 

доброволчеството. Може да изникат и други неща, за които да похарчите пари, като 

плакати и листовки. 

 Пространство- колко е разумния брой доброволци, който можете да настаните? 

Например бихте ли могли да гарантирате, че доброволец, който идва всеки петък, за да 

помага с администрирането на системите, ще има свободно бюро за работа? 



 Оборудване- по сходен начин- от какво оборудване ще се нуждаят  доброволците и ще 

има ли такова за всеки от тях? 

 Времето на персонала- кои служители ще бъдат пряко управляващите доброволците и 

имат ли достатъчно време за това? Хората, които подкрепят доброволчеството , трябва 

да са наясно, че това ще отнеме част от времето им и това трябва да бъде предвидено в 

работния им график. Набирането, въвеждането, обучението и подкрепата на 

доброволци отнема време. Това може да включва и други служители- например 

доброволците могат да изискат обучение по безопасност, което трябва да бъде 

предоставено от конкретен член на персонала. 

 

Често срещани митове за доброволчеството 
Породени от липсата на разбиране на доброволчеството като цяло- неговия процес и самите 
участниците в него (доброволците). Те включват: 
 
Mит #1: Доброволците не обичат сложните задачи. 
Всъщност пове чето доброволци се мотивират от предизвикателни задачи, които им дават 
възможност да развият и повишат съществуващите си умения. Това им дава чувство за 
отговорност и целеустременост. Ето защо е важно да им поставяте задачи, които са в обхвата на 
уменията им, тъй като възлагането на задачи, отвъд техните възможности, може да предизвика 
разочарование от невъзможността за изпълнение. Следователно е ясно, че подбираме задачи, 
съобразени с интересите на доброволците. 
 
Мит #2: Доброволците са по-малко обвързани и ангажирани с дейността. 
Изследванията показват, че удовлетвореността и обвързаността на доброволците се основава на 

това колко добре е планирана и изпълнена програмата за доброволци. 

 

Мит #3: Само хората с повече свободно време, като пенсионерите и учеиците, могат да 

участват в доброволчески програми. 

В днешната технологична епоха всеки може да стане доброволец. За да станете такъв не се 

изискват много време и умения. Краткосрочните програми за доброволци са гъвкави и дават 

възможност на участниците да отделят време и внимание и на други техни интереси. 

 

Мит #4: Доброволците са мотивирани да извършват дейността само заради заплащането или 

бонусите в края на програмата. 

Хората стават доброволци по много причини. Те може да искат да: 

 Да придобият ново умение. 

 Да натрупат опит в областта, в която искат да намерят платена работа. 

 Или просто искат да подобрят общността, в която живеят. 

 

Обикновено хората ще искат да станат доброволци в организацията ви, защото се чувстват 

свързани с вашата мисия и кауза, а не заради страхотните награди, които предлагате. 

 

Факторите, които подтикват хората към доброволческа дейност включват: 

 Предизвикателството- да им повлияете, така че да предизвикат сами себе си, да 

реализират нови задачи и да размишляват защо нещо е сработило или не. 



 Контрол- да имат избор какво могат и искат да правят. 

 Съвместна работа- да могат да работяят в екип и да помагат на другите, което за мнозина 

само по себе си е удовлетворяващо преживяване. 

 Признание- получаване на смислено и положително признание за работата, която 

вършат. 

 

Мит #5: Доброволците не обичат да получават отрицателна обратна връзка, тъй като не 

получават пари за положения труд. 

Подобно на служителите, доброволците искат да знаят как се справят с работата си, дори и да 

не получават заплащане за нея. Повечето от нас биха искали да знаят как се справяме и къде 

бихме могли да се подобрим.  

 

Градивната обратна връзка може да  бъде мощен инструмент за стимулиране на доброволците. 

 

Важно е да се запознаете с някои от митовете около доброволчеството, преди да преминете към 

следващата стъпка. Това ще ви позволи да въведете конструктивни мерки, които да ви помогнат 

да се движите напред. 

  



Набиране на доброволци 
Като компонент от човешките ресурси на доброволческата ви програма, набирането на персонал 
е от решаващо значение. Уверете се, че имате формуляр за кандидатстване, разработен по 
описанието на ролята на доброволеца. Уверете се, че всички доброволци попълват еднакъв 
формуляр за кандидатстване (не казвайте автоматично „да“ на всеки потенциален кандидат за 
доброволец- третирайте ги като кандидати за работа, за да намерите подходящите хора). 
Създайте писмени процедури за набиране, въвеждане, обучение, надзор и събиране и 
проследяване на информация- като например броя часове на положен доброволчески труд за 
месеца. 
 
Създайте наръчник за доброволци и раздайте по едно копие на всеки. Наръчника за доброволци 
трябва да предоставя цялата информация за ролята на доброволеца, политиките на програмата, 
полезна информация за организацията (мисия, история, цели и тн.), правна информация или 
отказ от отговорност. 
 
Ето какво може да включите с хипервръзки за по-лесен достъп (ако наръчника е в електронен 
формат и/ или онлайн):  

 Приветствие 
 Въведение и обучение 
 Информация за организацията (визия, мисия, постигнати резултати, история) 
 Ръководство, подкрепа и гъвкавост 
 Права и задължения на доброволците, кодекс за поведение 
 Политики, процедури и документи за набиране на доброволци (формуляри за 

кандидатстване, длъжностни характеристики, формуляри за поверителност, формуляри 
за проверка на криминалното минало и др.)  

 Политики, процедури и документи за обучение и ориентиране на доброволците 
 Политики, процедури и документи за признаване работата на доброволците (формуляри 

за кандидатстване за титла доброволец на годината, формуляри за проверка на 
изпълнението на работата, формуляри за самооценка) 

 Политики, процедури и документи за освобождаве на доброоволците от длъжност 
 Работно време 
 Организационни схеми на персонала и борда 
 Карта на сградата/ обекта 
 Политики и формуляри за възстановяване на разходи и използване на превозни средства 
 Политика за притежание на служебна карта за самоличност 
 Политики за тютюнопушене, алкохол и злоупотреба със забранени субстанции 
 Разписания и правила за присъствие 
 Често използвани термини и обяснение на съкращенията/ абревиатурите 
 Политика за използване на оборудване и консумативи 

 

След като съберете цялата тази информация и сте отговорили на всички възможни въпроси, 

подредете информацията смислово и я съкратете до минимум. Като идея може да поставите 

всички правила и процедури в таблична форма, за да бъдат лесни за четене. Колкото по-просто 

е изложена информацията, толкова по-добре. 

  



Обучение на доброволци 
Карайки доброволците да се чувстват като у дома си, още от самото начало, е добър начин да 
изразите своята признателност към тях. Това ще ги накара да се почувстват оценени и че техния 
принос е важен. 
 
Уверете се,че: 

 Разполагате с инструментите и ресурсите, от които доброволците ще имат нужда, за да 
изпълняват задълженията си. 

 Имате техните контакти на работното място. 
 Изяснили сте им какво се очаква от тях. 

 
Това ще направи въвеждането в работата много по-лесно! 
 
Ако доброволците получат ясни инструкции, знаят какво се очаква от тях и разполагат с 
необходимите инструменти за изпълнение, ще могат по-лесно да успеят в работата си, а 
организацията ще извлече пълната полза от наличието на доброволци. 
 
Добре планираното и изпълнено въведение и обучение поставят началото на положителни, 
продуктивни преживявания за доброволците. Независимо дали ще предложат услугите си само 
веднъж или ще изпълняват дейността многократно, доброволците трябва да се чувстват добре 
дошли в екипа и да разполагат с необходимите им ресурси. Поддържането на мотивацията им 
не е лесна задача, така че бъдете готови да отделите необходимото време за това- не 
прибързвайте и не очаквайте, че след първия цялостен инструктаж, те ще са разбрали всичко. 
Отделете толкова време, колкото е необходимо, за да настроите успешното им мислене. 
 

 Въведение- по време на въвеждането представете на доброволците основна 
информация за организацията и отговорете на въпросите им, ако имат такива. Ако имате 
възможност да им предоставите наръчник за доброволци и формуляри, които да 
попълнят/ подпишат преди въведението- това ще ускори процеса на въвеждане, но дори 
и да не можете да направите това преди въвеждането им- уверете се, че сте отделили 
достатъчно време за разглеждане на наръчника и подсписване/попълване на 
необходимите формуляри, по време на въведението. 

 
Всичко това може да се извърши и от координатора и от ръководителя на доброволците. 
 
За да накарате доброволците да се почувстват добре дошли, можете също и да ги представите 
на другите служители и доброволци, да им покажете стаите за отдих и да се уверите, че знаят 
кога са почивките. 
 

 Обучение- обучението гарантира, че доброволците имат основни познания, за да 
изпълняват своята „работа“ задоволително. Две от най-често срещаните части на 
обучението са безопасност и специфика на работата. 

o Обучението по безопасност обхваща знания и умения за разпознаване на 
потенциалните опасности и какви действия да бъдат предприети при 
настъпването на инцидент или извънредна ситуация. 

o Обучението по спецификата на работата се отнася до това какво доброволецът 
трябва да знае или научи, за да изпълнява дейността. 

o Обучението за личностно развитие се отнася до това от какво се нуждае 
доброволецът, за да повиши знанията си. Това може да включва езиково 
обучение. 



 Език- Приложение III съдържа връзки към програми и ресурси в подкрепа 
на езиковото развитие във всяка страна-партньор. 

 
Понякога етапите на въведение и обучение по отделно. Персонализирайте въведението и 
обучението по нуждите на вашата доброволческа програма и мащаба на оргнизацията ви, но 
каквото и да правите, не пропускайте тези важни елементи, които са от решаващо значение за 
задържането на доброволците. 
 

Управление на доброволци 
От решаващо значение е доброволецът да има лице за контакт в организацията. Това може да 
бъде супервайзор или мениджър, който отговаря за набирането и управлението на 
доброволческите програми. Това може да сте ВИЕ. 
 
Ръководителите са връзката между доброволците и целите на организацията. Добрите 
ръководители подкрепят доброволците в работата им като дават ясни инструкции, редовно 
проследяват работата и напредъка им, помагат за разрешаване на проблемите и дават 
конструктивна обратна връзка. 
 
Доброволците се чувстват по-ангажирани, когато смятат, че им се поверява по-голяма 
отговорност. 
 
Затова, бъдете готови редовно да влизате в контакт с доброволците, за да проследите как се 
справят те и в какво може да имат нужда от помощ. 
 
Трябва да посветите време за извършване на редовни проверки, за да сте сигурни, че извършват 
дейността си, следвайки инструкциите ви. 
 
Примерен формуляр за проследяване работата на доброволците, може да откриете в 
Приложение V. 
  



Стимули за доброволците 
 
Доброволците са източника на сила във всяка организация. Те носят допълнителна работна сила 
и обикновено доза ентусиазъм.  
 
Един от най-мощните мотиватори, които карат хората да се връщат и да стават доброволци, е 
предоставяната смислена услуга. Ако чувстват, че работата им има значение и се наслаждават 
на това, което правят като доброволци, те ще се връщат отново и отново в организацията. 
 
Когато нещата вървят добре, а доброволеца се справя страхотно- отпразнувайте го! Когато някой 
проект е завършен- празнувайте и това! 
 
Изразете своята благодарност към доброволците- разкажете им в подробности какво 
въздействие оказва работата им. Благодарете им и им кажете колко ги цените. Не икомисвайте 
от тази част- тя е важна. Когато хората се чувстват необходими и ценени, те ще дадат най-
доброто от себе си и ще бъдат по-отдадени на вас и организацията ви. 
 
Ето и няколко примера,които може да използвате, за да благодарите на доброволците си:  
 
1. Ръчно написана благодарствена бележка. Персонализираната бележка винаги е добра идея. 
Опитайте с обикновена картичка, изразяваща сърдечни благодарности, заедно с конкретната 
причина, заради която искате да им благодарите и да им покажете, че ги цените. 
2. Рисуване с пастел от дете в програмата ви. Ако имате програма, която работи с деца, 
рисунките с пастел са истинска магия и ще разтопят сърцето на всеки. 
3. Благодарствено видео. Запишете кратко видео, в което благодарите на доброволеца. 
Включете благодарствени обръщения и от други членове на организацията и от  потребителите 
на предоставяната услуга. 
4. Грамота. Поставете малък знак за благодарност към доброволците ви там, където всички ще 
го видят при влизане в сградата на организацията. 
5. Картичка-ваучер. Малката подаръчна картичка-ваучер може да бъде много значима, стига да 
имате финансовата възможност. Ако се допитате до местните магазини или местата, където 
вашия доброволец обича да ходи- може да ги получите под формата на дарение. 
  



Обратна връзка от доброволците 
Следващите няколко цитата са доказателство, че доброволчеството може да бъде много 
удовлетворяващо преживяване. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Не винаги съм бил уверен човек. 

Доброволчеството ми позволи да се докосна до 

тази положителна среда, която ми даде 

възможност да придобия редица ключови умения 

и качества, а също и да повиша увереността си. 

Винаги ми е било приятно да работя с хора- и с 

деца и с възрастни- преживяването наистина ме 

вдъхновява. Бях насърчаван и от хората около мен, 

което ми позволи да се освободя от стреса и да 

продължа да вървя напред, вдъхновявайки се от 

добре свършената работа и знаейки, че помагам 

на другите. 

 

Доброволчеството е добра 

първа стъпка към връщане на 

работа след професионална 

почивка. Възможност за 

усвояване на нови умения и 

придобиване на опит. 

Доброволчеството може да 

помогне за изграждане на 

самочувствие. Имам 

възможност да опитам нещо 

ново, за да видя дали наистина 

е това, което искам да правя. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Като майка на пълен работен ден и човек, който не е 

работил повече от 5 години, бях готова да се върна на 

работа, но не бях съвсем сигурна какво искам да правя. 

Като за начало исках да повиша самочувствието си, да 

подобря социалните си умения, като се срещам с нови хора 

и навлизам в по-широка общност, както и да натрупам опит 

и умения, които да ми помогнат да разбера в коя област са 

интересите ми и какъв тип работа бих искала да 

извършвам. Това, че бях доброволец ми помогна да 

постигна това. Имах възможността да наблюдавам и 

работя с хора в различни роли, след което успях да 

определя позицията, която най-много ми допада. Нямаше 

да мога да постигна това ако се бях върнала направо на 

работа, с конкретна позиция и без никакви предварителни 

познания и опит. 

 



Чеклист на програмата за доброволци 
Разработването на програма за доброволци може да бъде времеемко и дори непосилно. Добре 

обмислената програма за доброволци ще доведе до успешно дългосрочно сътрудничество, 

което от своя страна ще донесе трайни ползи за организацията. 

За да сте сигурни, че покривате всички аспекти, при разработването на програма за доброволци, 

преглейдате следния чеклист: 

Чеклист на програмата за доброволци  

Мисия  

  

Цели на програмата  

  

Наръчник за доброволци  

  

Политики и процедури  

  

Подбор на доброволци  

  

Обучение  

  

Надзор  

  

Ориентиране на доброволците  

  

Доброволческо споразумение  

 

  



Приложение I – Залагане на цели 
ЦЕЛ ДЕЙНОСТИ ПОКАЗАТЕЛ ЗА ПОЛЕЗНО 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА 

ПОСТИЖЕНИЯТА 

    

   

   

   

   

    

   

   

   

   

    

   

   

   

   

 

  



Приложение II- Писмено споразумение с 

доброволец 
 

Това споразумение описва договорените отношения между организацията и вас. Искаме да 

ви уверим, че ценим вашия принос като доброволец и ще направим всичко възможно да 

направим вашето преживяване, като доброволец в организацията, приятно и 

удовлетворяващо. 

Аз, [име на доброволеца] се съгласявам да работя доброволно за [име на организацията], 

считано от дата [начална дата]. 

Съгласявам се да извършвам [опишете задълженията, които ще извършвате и очакваните 

резултати] 

Наменование на ролята [запишете наименование на ролята, която ще заемете в програмата] 

Аз, [име на доброволеца] се съгласявам да дам всичко от себе си: 

 [отговорности на доброволеца и примерни задачи, върху които ще работи]: 

 Да спазвам правилата и процедурите [в организацията], включително и тези, засягащи 

здравето и безопасността, равните възможности и поверителността. 

 Че ако услугите ми не са необходими повече, това споразумение вече няма да бъде 

валидно и ако посетя организацията отново, го правя като част от общността. 

Ние, [организацията] ще направим всичко възможно: 

 [отговорности на организацията, примери]: 

 Да ви запознаем  с начина, по който работи организацията и вашата роля в нея и да 

осигурим всяко необходимо обучение. 

 Да осигурим редовни срещи с лицата ви за контакт (мениджър, ръководител), така че 

да имате възможност да ни кажете дали сте доволни от организацията на задачите ви и 

да получите обратна връзка от нас. Името на вашия отговорник е [име на отговорника] 

 Да уважаваме уменията ви, достойнство и индивидуални желания и да правим всичко 

възможно, за да ги удовлетворим. 

 Да възстановим режийните ви разходи (трнспорт, храна) до възможния ни максимум* 

 Да се консултираме с вас и да ви информираме за възможни промени. 

 Да ви осигурим застраховка в случай на инцидент или нараняване, причинени поради 

небрежност. 

 Да ви осигурим безопасно работно място. 

 Да прилагаме политиката ни за равни възможности. 

 Да прилагаме процедурата за оплаквания, в случай на някакъв проблем. 

 

Потвърждавам, че съм запознат с политиките и процедурите на организацията, описани в 

Наръчника за доброволци, даден ми на [посочете датата]. 

  



Подпис:  ______________________________________ (на доброволеца) 

 

Имена на доброволеца: _______________________________  Дата: ___________________ 

 

Подпис:______________________________     Дата: ___________________ 

 

В присъствието на:   __________________________ Позиция в организацията: 

___________________ 

 

 *Повече подробности може да откриете в Наръчника за доброволци 

Забележка: Това споразумение има само споразумителен характер и не е правно обвързващ 

договор. 

  



Приложение III – Развитие на езика 

 България 

o http://www.deo.uni-sofia.bg/bg/BULGARIAN_LANGUAGE_FOR_FOREIGNERS 

o https://www.kabinata.com/course/bulgarian/ 

o https://astoria-

academy.com/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5-

%D0%BF%D0%BE-

%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-

%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-

%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8/ 

 Полша 

o Безплатни учебни материали за изучаване на полски език за възрастни и деца: 
https://udsc.gov.pl/uchodzcy-2/pomoc-socjalna/materialy-dydaktyczne-do-nauki-
jezyka-polskiego/, 

o Материали за самостоятелно изучаване на полски език: 
https://www.migrapolis.pl/pl/dzialy-tematyczne/nauka-jezyka-polskiego/materialy-
do-samodzielnej-nauki-jezyka-polskiego, 

o Polonus –Училище за полски език в Лодз: https://polonuslodz.com/, 
o E-polish.eu – платформа за учащи и преподаватели за изучаване на полски език, 

състоща се от повече от 8000 материала за ниво А1-В1 (онлайн курсове, 
индивидуални курсове, курсове за самостоятелна работа, речник): https://e-
polish.eu/polish-for-foreigners 

 Лодз 

o Polonus Lodz Училище за полски език за чужденци 
www.polonuslodz.com 

+48 795-097-302  

biuro@polonuslodz.com 

 

o Be Smart 
www.besmartlodz.pl 
+48 889 151 137 

szkola@besmartlodz.pl 

 Варшава 

o Gadano - Szkoła Języka Polskiego dla Obcokrajowców 
www.gadano.pl 

info@gadano.pl 

  

http://www.deo.uni-sofia.bg/bg/BULGARIAN_LANGUAGE_FOR_FOREIGNERS
https://www.kabinata.com/course/bulgarian/
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https://astoria-academy.com/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8/
https://astoria-academy.com/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8/
https://astoria-academy.com/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8/
https://astoria-academy.com/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8/
https://astoria-academy.com/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8/
https://udsc.gov.pl/uchodzcy-2/pomoc-socjalna/materialy-dydaktyczne-do-nauki-jezyka-polskiego/
https://udsc.gov.pl/uchodzcy-2/pomoc-socjalna/materialy-dydaktyczne-do-nauki-jezyka-polskiego/
https://www.migrapolis.pl/pl/dzialy-tematyczne/nauka-jezyka-polskiego/materialy-do-samodzielnej-nauki-jezyka-polskiego
https://www.migrapolis.pl/pl/dzialy-tematyczne/nauka-jezyka-polskiego/materialy-do-samodzielnej-nauki-jezyka-polskiego
https://polonuslodz.com/
https://e-polish.eu/polish-for-foreigners
https://e-polish.eu/polish-for-foreigners
mailto:biuro@polonuslodz.com
mailto:szkola@besmartlodz.pl


o Polski Instytut Językowy 
www.instytutjezykowy.pl 

+ 48 22 403 78 72 

+ 48 517 459 418 

kontakt@instytutjezykowy.pl 

 

 Краков 
o VARIA CENTRUM JĘZYKA POLSKIEGO 

www.kurspolskiego.pl 

(+48) 12 633 58 71, mobile (+48) 664 092 374 

info@kurspolskiego.pl 

 

 Люблин 
o Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców  

www.umcs.pl 

(+48) 81 533 27 86, 81 537 54 25, 81 537 28 76 

polonia@umcs.pl 

 

 Гданкс 
o Akademia Języka Polskiego 

www.ajp.gdansk.pl 

+48 609 087 301 

office@ajp.gdansk.pl 

 

 Румъния 

o Synergia Linguarum – Център за чуждоезиково и чуждестранно обучение 

(http://synergialinguarum.ro/ / https://www.facebook.com/CLCSSL/) 

o Глобален екип- Център за чужди езици (http://www.globalteam.ro/romana.php) 

 

 Испания 

o https://www.cervantes.es/lengua_y_ensenanza/portales_espanol/espanol_en_espa
na.htm 

o https://espanolparainmigrantes.wordpress.com/cursos-de-espanol-on-line/ 
 

o https://www.ymca.es/espanol-para-extranjerosas-y-alfabetizacion-digital 
 

o https://www.sierrapambley.org/ele 
 

mailto:kontakt@instytutjezykowy.pl
mailto:info@kurspolskiego.pl
mailto:polonia@umcs.pl
http://synergialinguarum.ro/
https://www.facebook.com/CLCSSL/
http://www.globalteam.ro/romana.php
https://www.cervantes.es/lengua_y_ensenanza/portales_espanol/espanol_en_espana.htm
https://www.cervantes.es/lengua_y_ensenanza/portales_espanol/espanol_en_espana.htm
https://espanolparainmigrantes.wordpress.com/cursos-de-espanol-on-line/
https://www.ymca.es/espanol-para-extranjerosas-y-alfabetizacion-digital
https://www.sierrapambley.org/ele


o https://caritas.barcelona/es/formacion-e-insercion-laboral/curso-de-lengua-
barceloneta/ 

 

o http://www.migrastudium.org/es/projectes/aprenem-junts 
 Каталански курсове 

o https://www.cpnl.cat/xarxa/cnlreus/ 
o https://www.parla.cat/pres_catalaenlinia/AppPHP/login/index.php 

 

 Великобритания 

o www.englishmyway.co.uk 

o https://www.talkenglish.com/ 

 https://www.bbc.co.uk/teach/skillswise/english/zjg4scw 
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Приложение IV – Доброволчески програми 
 България 

o https://timeheroes.org/bg/ 

o https://www.ngobg.info/bg/ 

 

 Полша 

o Национална мрежа от доброволчески центрове: http://wolontariat.org.pl/ 

o Szlachetna Paczka е един от най-разпознаваемите и добре организирани 

социални проекти в Полша, основан на работотата с дарители и доброволци, 

които работят със семейства в нужда: https://www.szlachetnapaczka.pl/superw/ 

o E-wolontariat.pl е първия уебсайт в Полша изцяло посветен на въпросите, 

касаещи онлайн доброволчеството. Там могат да бъдат открити примери за 

вдъхновяващи проекти и приложения, създадени с цел да помагат, някои 

съвети за НПО, онлайн доброволци и много други: https://e-wolontariat.pl/, 

o Tudu.org.pl е платформа за онлайн сътрудничество между неправителствени 

организации и доброволци. Дава възможност на доброволците да подкрепят 

интересни социални проекти дистанционно чрез интернет- отвсякъде и по всяко 

време:  https://tudu.org.pl/. 

 

 Румъния 

o Институт Bucovina https://bucovinainstitute.org/proiecte-educationale-de-

voluntariat/ 

o Спасете децата Suceava (Salvați Copiii Suceava):   

https://www.salvaticopiii.ro/implica-te/persoane-fizice/fii-voluntar! 

o Окръжна линейка (Serviciul Județean de Ambulanță):  

http://www.ambulantasuceava.ro/voluntari 

 

 Испания 

o https://plataformavoluntariado.org 

o https://www.hacesfalta.org/voluntariado-españa.aspx 

o https://www.volunteerworld.com/es/volunteer-abroad/espana 
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 Каталуния 

 

o https://ajuntament.barcelona.cat/joves/es/canal/voluntariat 

o https://voluntaris.cat 

o https://www.cjb.cat/entitatscjb/ 

 

 Великобритания 

o https://doit.life/grow е база данни за предоставяните възможности за 

доброволчество във Великобритания. Можете да избирате измежду повече от 

милион възможности за доброволчество, спрямо интересите ви или 

местоположението ви и да кандидатствате онлайн 

o Oxfam : https://www.oxfam.org.uk/  

o https://www.volunteerhub.com/blog/effective-volunteer-program/  
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Приложение V – Формуляр за проследяване 

работата на доброволец 

Съгласен съм със следния формуляр за проследяване на работата ми като доброволец. 

Запознат съм, че информацията няма да бъде споделяна извън рамките на организацията, 

освен ако няма причина за безпокойство и при такива обстоятелства разбирам, че 

организацията е законово задължена да докладва за всички притеснителни обстоятелства 

на съответния орган, включително полицията. 

 

Име:  Дата:  

Какво върви добре в 

програмата? 

 

 

 

 

 

Какво не върви добре в 

програмата? 

 

 

 

 

 

 

 

От какво обучение или 

съдействие имате нужда? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Има ли области от нашата 

работа, в които бихте 

искали да участвате? 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Всякакви други коментари  

 

 

Действия  

 

 

 

 

Дата на следващото проследяване: _____________________________ 

 

Подпис: ____________________________         Подпис: ____________________________ 

(доброволец)           (ръководител) 

 

 


