Проект „People to people”

Асоциация „Голям брат Голяма сестра – България” заедно с полската организация
„Tratwa” (гр. Вроцлав) са парнтньори в проект ”People to People” финансиран по Ключова
Дейност 2 на Програма Еразъм +, с бенефициент чешката организация „RADKA” (гр.
Кадан). Проектът има за цел да даде поле на партньорите за обмяна на опит в сферата на
доброволчеството, изхождайки от факта, че трите организации са обвързани с него, но то
бива осъществявано по различни начини.
В периода 06.12.2016г – 12.12.2016 г. в гр. Кадан, Чешка република се проведе първа
среща по проекта. По време на престоя в Чехия се проведоха няколко срещи между
партньорите, както и посещения на центровете на RADKA и съответно запознаване с
дейността на организацията и услугите, които предоставят.
Партньорите се запознаха от близо с начина, по които работи доброволчеството в
Чехия чрез среща с различи представители на организации, работещи с доброволци от
целия северозападен регион. Беше предоставена възможност за разглеждане на центровете
на RADKA и запознаване с повечето дейности на организацията и нейните услуги, които
варират от курсове за деца в различни области като чешки език, керамика и плуване до
курсове за възрастни по информатика. Центърът предоставя грижа за най-малките деца,
алтернативна на детска градина.
В периода 18-23 април 2017 г. в Пловдив, България се проведе втората среща по проект
„People to People”. Състояха се посещения и дискусии в различни институции в гр.
Пловдив и околността. Представителите на партньорите на Асоциацията се запознаха с

Комплекс за социални услуги „Олга Скобелева”, гр. Пловдив, където програмата „Голям
брат, Голяма сестра” действа от години.

Партньорите на Асоциация „Голям брат, Голяма сестра – България” посетиха детска
градина и Общностен център в село Крислово, община „Марица”. Общината и
Асоциацията имат дългогодишно сътрудничество в редица проекти. Така участниците
бяха запонaзати със сферата на социалните услуги извън рамките на гр. Пловдив.
По време на последния ден от втората среща по проект “People to People”, “RADKA” и
„Тратва” имаха възможността да се срещнат с екипа на Общинска фондация „Пловдив
2019”, която отговаря за подготовката и провеждането на Пловдив – Европейска столица
на културата 2019. Гр. Вроцлав, Полша домакинства Европейската столица на културата
през 2016 г. и организацията „Тратва” в качеството си на координатор на доброволци от
Европейската доброволческа служба, сподели своя опит в набирането, координирането и
оценката на ЕДС добворолци не само по време на Европейската столица на културата, но и
попринцип.
Сътрудничеството между парнтьорските организации продължава със запланувана
следваща среща през м.юни 2017 г. в гр. Вроцлав, където доманини ще бъдат „Тратва”.
Повече за проекта можете да научите тук:
http://www.radka.kadan.cz/index.php/radka/projekty/people-to-people

