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ФОРМА 

за проучване на добри практики и иновативни решения от европейски страни за 
възможностите на администрациите, НПО и бизнеса да подпомагат инициативи на 

гражданите чрез дарителски кампании и как гражданското участие инициира решения 
за общността, които се подкрепят и от дарители и от администрации. 

 
 
Заглавие на добрата 
практика 
 

Летни лагери за младежи в Трансилвания 
 

Място на изпълнение 
 Румъния, окръг Харгита, Трансилвания 

Времева рамка Старт през 2007г., реализира се и до момента 

Основни и специфични цели  
 

Обхващане на поне 500 деца в неравностойно положение 
към 2019 г. Повече деца  след лагерите да са по-
мотивирани и ангажирани в училище. Да се откъснат от 
бедността. 
 
Визия - Свят, в който гражданите са социално осъзнати и 
мотивирани да работят за положителна промяна. 
 
Мисия - Свързване на доброволци от различни 
националности, за да работят заедно за подпомагане на 
развитието на местните общности и личното развитие на 
доброволците. Освен това, създавайки позитивен 
доброволчески опит, Care2Travel се стреми да 
популяризира доброволчеството в румънското общество и 
по този начин да подкрепи развитието на активно 
гражданско общество. 

Подробно описание на 
практиката 
 

Care2Travel е доброволческа организация, социално 
предприятие, което работи с местните общности за 
запазване на околната среда. Проектите, които се 
реализират са внимателно подбрани, етични и устойчиви 
и всички печалби се реинвестират обратно в общността, за 
да се осигури максимална полза. 
 
Основни дейности:  

1. Индивидуално доброволчество, включва: 
 

• Преподаване на английски език (само за определен 
срок) 

• Извънкласни занимания (само за определен срок) 
• Грижа за деца (предлага се през цялата година) 
• Грижи за хора със специални специални 

потребности (налични през цялата година) 
• Земеделие (достъпно през цялата година) 
• Подкрепа на НПО организации (достъпна през 

цялата година) 
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2. Групово доброволчество, включва 
 

• Организиране на английски летни лагери с местен 
екип от доброволци; 

• Туристически обиколки и дейности, при които 
участниците получават възможност да се 
запознаят с непознати интересни места в Румъния; 

• Велосипедни обиколки 
• Зимни турове 
• Обиколки по поръчка 

 
Доброволчеството е основната дейност на Care2Travel, но 
за да подобри финансовата си устойчивост предлагат микс 
от туристически услуги.  
 
Care2Travel провежда летни лагери в Трансилвания, 
Румъния за деца в неравностойно положение за учене на 
английски език чрез игри, спорт, изкуства и занаяти. 
Обхванатите подрастващи в проекта имат шанс да играят 
и общуват с други деца, с месни и международни 
доброволци. Осигуряват се седмични програми за 
дейности, забавления, часове, водени на английски език, 
за да помогне на децата в практическото овладяване на 
езика. 

Целева група/ 
Бенефициенти 
 

Местната общност с допълнително внимание на  
деца в училищна възраст и деца и млади хора в 
неравностойно положение. 

Участие на 
партньори/заинтересовани 
страни 
 

В проекта взимат участие доброволци, учители по 
английски. 
Други партньори са държавни институции, НПО 

• Главна дирекция за социално подпомагане и 
закрила на детето (DGASPC) 

• Фондация The Chance (Esély Alapítvány) 
• Фондация Sunshine in the rain (Napsugár az esőben 

gyesület) 
• Фондация Green Szekler (Zöldszekely Alapítvány) 

Възможности за 
трансфериране.  
Стъпки 
 

Обучението на деца в неравностойно положение за 
овладяване на чужд език е напълно подходящо и за 
България.Частните уроци са скъпи, а деца от бедни 
семейства или отглеждани в семейства с работещи в 
чужбина родители нямат възможности за равен достъп до 
качествено образование. Затова откриването на 
възможност тези подрастващи да бъдат подпомогнати е 
добра инициатива - чрез такъв тип обучителни лагери или 
друго доброволчество. 

Резултати  
 

Децата добиват знания по английски език основно 
говоримо. Запознават се с положителен модел на 
подражание в лицето на доброволците, с които общуват. 
Голяма част от децата, преминали през тези летни лагери 
по време на следването си като студенти, а и след това, се 
включват в проекта на свой ред като доброволци. 

Обща приблизителна  10 000 евро 
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стойност 
 
Схема на финансиране 
 

Чрез дарителство и реализиране на услуги в сферата на 
туризма. 

Срещнати трудности 
 

Приобщаване на децата от бедни семейства или засегнати 
от икономическа миграция, чиито родители живеят в 
чужбина. 

Фактори за успех при 
прилагането на практиката  
 

Добрите образователни модели и разнообразните 
дейности са предпоставка за успешно развитие и 
реализация на обхванатите от проекта местни общности 

Уеб-сайт 
 

https:// www.care2travel.org/ 

 


