за неформално обучение на ученици от 8-12 клас за
организиране и провеждане на доброволчески инициативи и
работа с деца на екологична тематика

www.ecoclub.gymnasium-lom.com

Проект „Екохлапета“ се финансира от
Програма „Мтел еко грант – природа с бъдеще“
на Mtel
www.mtel.bg/priroda

www.generation-bg.org
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ДОБРЕ ДОШЛИ!
За нас е чест да се запознаете с обучителната методика за млади хора на
екологична тематика и работа с деца „Екохлапета“.
Тя е плод на усилията на две организации, които търсят устойчивост на резултатите
от работата си, иновативни методи за създаване на обществено и гражданско съзнание у
младите хора и начини за провокиране на естественото детско любопитство за добри
каузи. Ние от Общински ученически клуб „Екология и опазване на околната среда“, гр.
Лом и фондация „Генерация“ открихме съмишленици в лицето на Мобилтел ЕАД,
фондация „Помощ за благотворителността в България“ и община Лом за реализирането
на този проект, в който ще включим 200 деца от пет детски градини в град Лом, 30
младежи, 30 учители и 200 родители. Всички заедно ще работим за създаването на
обществена чувствителност към екологични проблеми чрез:
 Обучение на млади хора за работа с деца на екологична тематика;
 Подготовка на обучителни материали за децата - сценарий, реквизит, презентации;
 Провеждане на заниманията с деца в пет детски градини в град Лом - „Снежанка“,
„Червената шапчица“, „Звънче“, „Калинка“, „Звездица“.
 Информационна кампания сред родители и медии.

Общински ученически клуб „Екология и опазване на околната среда” към ЦИД-гр.
Лом е създаден през есента на 2006 г. Клубът цели създаване на екосъзнание в
младежи в ученическа възраст и разпространяване на информация сред
обществеността относно опазването на околната среда. Клубът организира
инициативи, кампании и събития, свързани с международни чествания – Деня на
Земята, Дена на река Дунав, Часът на Земята и др., както и регулярни
информационни кампании и доброволчески кампании.

Фондация "Генерация" е създадена да насърчава и подпомага личностното и
професионално развитие на младите хора като граждани на демократично,
устойчиво и подкрепящо общество. Фондацията предоставя обучения и консултации
по ключови компетентности, организира младежки инициативи и информацинни
кампании, създава условия за диалог с всички заинтересовани страни и създаване на
партньорски мрежи, работи за насърчаване на иалога между поколенията.
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ИЗПОЛЗВАНИ МЕТОДИ
Темите са структурирани по идентичен начин, но във всяка от тях са включени подходи,
които се смятат за най-подходящи и ефективни при работата с млади хора. Основната цел
е не толкова да се даде количество знания, а да се провокират с помощта на интерактивни
методи, желанаието на младите хора за допълнителни знания както в областта на
екологията и опазването на околната среда, така за активното им включване в
гражданския живот. Това е причината за избора на двата застрашени от изчезване вида,
които са обект на настоящия проект. Вълнестата козя брада е разпространено растение в
района на Лом и младите хора са го срещали – т.е. това е знание, което е практическо и
достъпно за тях. Пчелоядът от една страна е застрашен вид, а от друга – вреден за
пчелните семейстра, което провокира дискусия и за други такива видове, за
въздействието на човека върху околната среда и връзката с икономическото развитие.

Лекционна част:
В тази част на темите се дават основни термини, историческо развитие и други
важни данни, които да са отправна точка за обсъждане и работа в групи.

Работа в групи:
Дава се възможност на младите хора сами да разпределят ролите в групите и да се
справят със задачи. Ще се ползват различни методи за разпределяне, за да бъдат
вадени младите хора от комфортната зона и да бъдат поставяни в нови ситуации и
социални предизвикателства.

Мултимедия:
Ще бъде ползвана само за визуализиране на темите, но няма да заема централна
част от обучението, за да има достатъчно време за дискусии и работа в групи.
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Дискусии:
Насърчават се през цялото време като модераторите още в началото заявяват
готовността си да прекъснат изложението, за да бъде обсъден конкретен проблем.

Казуси:
Конкретни, актуални казуси, които изправят младите хора пред възможността да
демонстрират знания, логика. Няма верни решения на казусите, а само повод за
размисъл и обмен на мисли между участнците по теми, които са близки до тях.

Допълнителни материали:
Като допълнителни материали са включени въпросници, работни листове,
примерни документи и други, които биха могли да са полезни на младите хора,
както за разбирането на концепции и основни понятия, така и да послужат в
практическата им работа.

Изборът на подходи в обучението е съобразен с възрастта на младите хора, с
продължителността. Пакетът от методи цели да поднесе конкретни знания, но и да
провокира интерес и жажда да научат повече дори и след приключване на обучението.
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ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕ
„ЕКО МЛАДЕЖИ“
Цел
Общата цел на обучението е да даде на млади хора между 15 и 19 години базови
познания в областта на доброволчеството, устойчивото развитие, човешкото
въздействие върху околната среда. Младежите ще придобият практически умения за
организиране и провеждане на доброволчески инициативи, както и за работа с деца на
екологична тематика.

Необходими ресурси:
Технически – мултимедия и мобилен компютър, USB-та, маркери, лепящи листчета,
листове А4, хартия за флипчарт и др.
Човешки – модератори – експерт „Екологично образование“, експерт „Младежки
дейности“ и експерт „Доброволчество“.

ДЕН 1
ЧАС
9.30-9.45
9.45-10.00
10.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00

14.00-14.30
14.30-16.00

16.00-16.30

ТЕМА
Регистрация
Енерджайзер, представяне на участниците,
установяване на правила в групата
Тема 1. Що е то доброволчество? Защо е важно?

Отговорник
Експерт
„Доброволчество“
Експерт
„Доброволчество“
Почивка
Тема 2. Моето въздействие върху околната среда, Експерт
част 1
„Екологично
образование“,
експерт „Младежки
дейности“
Почивка
Тема 2. Моето въздействие върху околната среда, Експерт
част 2 Дискусия
„Екологично
образование“,
експерт „Младежки
дейности“
Обобщаване на деня, закриване
Експерт
„Доброволчество“,
Експерт
„Екологично
образование“,
експерт „Младежки
дейности“
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ДЕН 2
9.50-10.00
10.00-12.00

12.00-13.00
13.00-14.00

14.00-14.30
14.30-16.00

16.00-16.30

Енерджайзер
Тема 3. Защитени видове. Територии около Лом. Експерт
Вълнеста коза брада. Пчелояд.
„Екологично
образование“
Почивка
Тема 4. Планиране на доброволчески инициативи Експерт
– ресурси, партньори, контакти с институции, ‚Доброволчество“,
послания, част 1
експерт „Младежки
дейности“
Почивка
Тема 4. Планиране на доброволчески инициативи Експерт
– ресурси, партньори, контакти с институции, „Екологично
послания, Практическа част: Планиране на образование“,
доброволческа инициатива – посещения и беседи експерт
с деца на екологична тематика. Изготвяне на ‚Доброволчество“,
сценарий, разпределение на роли и задачи.
експерт „Младежки
дейности“
Закриване, раздаване на сертификати и поставяне Експерт
на последващи задачи
„Екологично
образование“,
експерт
‚Доброволчество“,
експерт „Младежки
дейности“
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ТЕМА 1. Що е то доброволчество?
Защо е важно?
Цел
Младите хора да бъдат запознати с основни понятия по отношение на доброволчеството,
видове доброволчески инициативи, какви личностни качества развива организирането и
участието в такива инициативи. Освен това младежите ще придобият умения за
разпознаване на социални проблеми и активиране на граждански потенциал за
разрешаването им.

Използвани методи:
Лекция, работа в групи, дискусия.

Съдържание
От 2015 г, в България има инициативи за създаване на закон за доброволчеството, който
в момента е все още само проект. Той дава дефиниции на основните понятия:

Доброволец
Чл. 5. (1) Доброволец е физическо лице, което извършва доброволческа дейност.

Доброволческа дейност
Чл. 7. (1) Доброволческа дейност е дейност, извън трудовите и служебни
правоотношения на доброволеца, която се изразява в полагането на труд и/или
предоставяне на услуги, по собствен избор и без получаване на възнаграждение.

Принципи на доброволческата дейност
Чл. 2. Доброволческата дейност се извършва въз основа на принципите:
1. законност;
2. свободен избор;
3. равнопоставеност;
4. лична отговорност;
5. безвъзмездност.
Исторически преглед
1. Възраждане
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В този период (когато България е все още част от Османската империя) църквите и
читалищата са основна движеща сила за гражданското включване и доброволческа
работа чрез организирана подкрепа за нуждаещите се, за предоставяне на образование,
набиране на средства и т.н.
2. 20 век
С началото на комунистическия период в България се дава ново измерение на
доброволчеството, което се свързва основно с физически труд – част от пропагандата.
Това създава негативни нагласи към добороволчеството дори и след смяната на режима.
Тежката социална и икономическа обстановка в страната забавя развитието на
доброволчеството.
3. Сега

В последните години България преминава през сериозни социални и политически
промени. Въпреки предизвикателната и несигурно икономическа среда,
доброволчеството приема много формални и неформални форми. Доброволците
действат в различни групи по тяхна инициатива, според нуждите и молбите на другите и
по-късно в рамките на международни програми. Младите хора сега имат възможността
да пътуват повече извън страната, да се запознават с различни култури и общества.
Създават се неправителствени организации, които организират доброволчески акции и
инициативи. 95% от всичко организации, които изпращам и приемат доборовлци в
страната са от неправителствения сектор. Само 5% от тях са публични институции
(общински структури, държавни агенции). Доброволчеството се развива основно в
сферата на опазването на околната среда и културата.
Видове доброволчество
Краткосрочно доброволчество
Чл. 14. Всяко лице, което извършва доброволческа дейност за по- малко от 30 дни
в рамките на една календарна година, за едно и също лице, организиращо доброволческа
дейност, извършва краткосрочно доброволчество.
Дългосрочно доброволчество
Чл. 15. Всяко лице, което извършва доброволческа дейност за повече от 30 дни в
рамките на една календарна година, за едно и също лице, организиращо доброволческа
дейност, извършва дългосрочно доброволчество.
Корпоративно доброволчество
Чл. 20. (1) Корпоративното доброволчество е доброволческа дейност в полза на
обществото, която се осъществява от работници или служители на местни и чуждестранни
лица по собствен избор и съгласие и със съгласието на работодателите им в рамките на
работното им време.
(2) За уреждане на дългосрочно корпоративно доброволчество се сключва договор
между работодателите по ал. 1 и някое от лицата, организиращи доброволческа дейност.
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Работа в група.
Модераторът поставя задача да се дадат примери за доброволчески дейности.
Определят се 3 основни типа – напр. екологично, работа с уязвими групи, организиране
на дарителски кампании и т.н.
Участниците се разделят на 3 групи. Всяка от тях разполага с маркери и флипчарт
хартия. На единия лист групата дава отговор на въпроса „Какви личностни качества
развива включването в този вид доброволчески дейности?“. На друг лист дават „Профил
на доброволеца“ като сами могат да изберат как да го опишат, нарисуват, скицират и т.н.
Резултатите от работата в група се представят. Модераторът обобщава качествата,
които развива доброволчеството, как си представяме доброволеца и поставя на дискусия
по какъв начин тези качества помагат в бъдеще - в работата, в семейния живот, в
обществения живот.

Резултати:
Придобити знания за доброволчеството като цяло, видовете доброволчество и
историческото му развитие. Анализ на личностните качества, придобити чрез включване
в доброволчески дейности.
Развити умения за разпознаване на социални проблеми и необходими стъпки за
разрешаването им. Осъзване на връзката между включването в неформални дейности и
подобряването на възможностите за професионална реализация.

Приложения:




Мултимедийна презентация;
Въпросник за изследване на доброволческите нагласи
Проект на Закон за доброволчеството

Използвани източници:
Проект на Закон за доброволчеството
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1587
Доклад за доброволчеството в България, Български център за нестопанско право
http://www.ngobg.info/bg/documents/49/259bulgaria.pdf
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ТЕМА 2. Моето въздействие върху
околната среда.
Цел
Създаване на екологични навици у младите хора, насочване на вниманието им към
въздействието на отделния човек върху околната среда и малките неща, които може да
прави всеки от нас за опазване и разумно потребление на ресурсите. Изграждане на
навици за устойчиво потребление с включени икономически и социални измерения.

Използвани методи:
Лекция, работа в група, дискусия върху казуси, мултимедия.

Съдържание:
В човешката история обществата винаги са зависели от употребата на естествените
ресурси. Но различните обществени строеве консумират различни нива на ресурси на
глава от населението. Културното развитие на човешкия вид е също така и история на
засилването на експлоатацията на природни ресурси. Например ранните общества на
човека-ловец, както и ранните аграрни общества са зависели основно от възобновяеми
природни източници като дървесина и слънце. Ресурсите, които използвали те на ден са
около 3 кг на ден основно за храна, основни домашни нужди и оръжия.
В аграрните общества тази консумация се увеличава до 11 кг на ден основно заради
хранителните нужди на животните, отглеждани за мляко и месо.
Индустриалната революция от 18 век поставя началото на най-важната промяна в
използването на природните ресурси до момента – използването на изкопаеми горива.
Използването на изкопаеми горива създава и излишък от енергия, която от своя страна
дава тласък на икономическия растеж, който продължава и до днес. Едновременно с това,
благодарение на научния напредък и подобряването на качеството на живот населението
на планетата се увеличава, което пък води до увеличаване на консумацията на енергия и
ресурси.
Така, днес един хектар обработваема площ изхранва много повече хора отколкото в
аграрното общество, което е ограничено до използването на човешки труд и животинска
сила без химически торове. Един жител на индустриализирана страна днес използва 44
кг ресурси дневно – огромен скок в потреблението в сравнение дори с аграрните
общества.
Какъв е начинът да решим този проблем?
А. Да увеличим Земята;
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Б. Да се пренесем на други планети;
В. Да приложим нови подходи при потреблението на природни ресурси.

Фигура 1. Консумация на ресурси за ден на човек в различните общества (в кг)

Денят на екологичния дълг (Earth Overshoot Day, преди - Ecological Debt Day)

Това е датата, на която човечеството е изразходвало толкова ресурси, колкото Земята
може да възпроизведе за една година. Казано с други думи, всичко, което консумираме
след тази дата е „на заем“, тъй като Земята не може да го възпроизведе.

световният биокапацитет
Денят на екологичния дълг = ----------------------------------------------световния екологичен отпечатък

Х 365

Формулата за изчисляване на този ден е следната: световният биокапацитет
(количеството природни ресурси, създадени от Земята за една година) се дели на
световния екологичен отпечатък (консумацията на човечеството на ресурси, генерирани
от Земята за една година), след което се умножава по 365 – дните в една календарна
година.
От икономическа гледна точка Денят на екологичния дълг представлява денят, в който
човечеството навлиза в харчене на екологичен дефицит. От екологична гледна точка, този
ден показва нивото, на което човечеството експлоатира своята околна среда.







1987 - 19 декември;
1990 – 7 декември;
1995 – 21 ноември;
2005 – 20 октомври;
2007 – 26 октомври;
2008 – 23 септември;
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2009 – 25 септември;
2010 – 21 август;
2011 – 27 август;
2012 – 22 август;
2013 – 20 август;
2014 – 19 август;
2015 – 13 август;
2016 – 8 август.

Концепцията за устойчиво развитие

Тревожните факти около начина на използване на природните ресурси и последствието от
свръхпотреблението води човечеството към създаването на концепцията за устойчиво развитие.

“Устойчивото развитие е развитие, което отговаря на нуждите на настоящето, без
да отнема възможността на бъдещите поколения да посрещат своите собствени
нужди.”
Brundtland Report Our Common Future 1987

По света:
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Устойчивото развитие във всичките му измерения става част от най-големите световни събития. В
световен мащаб се разчита, че това ще насочи вниманието на всички към екологичните и
социални проблеми, които настъпват заради неразумното ползване на ресурсите на ЗЕМЯТА.
Напр. Олимпийските игри в Лондон са първото значимо световно събитие, което е организирано
по правилата на международния стандарт за организиране на устойчиви събития. Това засяга
местата, на които се правят спортните състезания, хората, които са ангажирани (равенство между
половете, включване на групи в неравностойно положение), възможностите за рециклиране,
повторно използване и т.н.
Олимпиядата в Рио 2016 има специално разработена концепция за това как да бъде организирана
по устойчив начин. Тук, разбира се, имат отношение и сериозните икономически и социални
проблеми, които среща страната (бедност, престъпност). При организирането на игрите са
застъпени екологични, социални и икономически аспекти на това голямо събитие. Местата за
провеждане на спортните състезания за разпръснати в различни краища на града, за да не се дава
преимущество на един квартал, а да се даде възможност на цели 4 да имат икономическа полза
от провеждането на Игрите (чрез подобряване на инфраструктурата, възможности за местния
бизнес и наемане на работна ръка). 71% от съоръженията (стадиони, зали и т.н.) са съществуващи
такива, които са реновирани и след приключване на игрите, ще бъдат използвани от местното
население. Новопостроените и реновираните сгради са проектирани така че да се ползва
възможно най-много естествена светлина, повторно използване на дъждовна вода, използване
на устройства, които пестят ресурси (напр. фотоклетки за осветление и пускане на вода).
Специално внимание при организиране на Олимпиади се обръща на хората с увреждания (още
повече, че те винаги са последвани от Паролимпиади). Затова всички административни и спортни
сгради са оборудвани с рампи, звукови сигнали, брайлова система (за четене от незрящи).
Изхранването на делегациите е едно от основните предизвикателства – 14 млн. порции, 6 000
тона храна. С хранителните остатъци двама готвачи приготвят храна за бедните. Идеята е на
италианския шеф готвач Масимо Ботура и поставя акцент върху много важен проблем в световен
мащаб – гладуването и разхищението на храна.
Медалите, които получиха спортистите, също са произведени според стриктни стандарти за
устойчивост – 30% от тях са от рециклирани материали. За направата на самите медали са
използвани сплави, които съдържат рециклирани метали от стари електроуреди, а панделките
съдържат рециклирана пластмаса от бутилки.

В семейството:

Пазаруваме от местни производители. Екологично измерение – продуктите не са
пътували, което означава, че са с по-малка емисия на СО2. Икономическо – парите, които
харчите, остават в местната общност, което означава, че можете да разчитате, че ще се
върнат при вас. Социално измерение – подпомагате малкия бизнес като работодател, той
ще изхарчи парите си за други услуги на същото място (напр. фризьор).
Ползваме обществен транспорт или велосипед вместо автомобил. Екологично измерение
– по-малък разход на гориво, по-малко замърсяване на въздуха с изгорели газове.
Икономическо измерение – по-малки разходи за нас. Социално измерение – с ползването
на обществен транспорт инвестираме в местния бюджет, т.е. харичим парите си, които
отиват в бюджета на общината и така подпомагаме развитието й (напр. ремонт на
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училище, болница и т.н. услуги, с които е ангажирана общината). С ползването на колело
се грижим за здравето си.
Пестим ресурси у дома си. Тук се включва поставянето на енергоспестяващи крушки,
разумното ползване на водата (напр. не я оставяме да тече, докато си мием зъбите),
поддържане на разумна температура в стаите, използване на материали, които не са за
еднократна употреба (напр. ползване на керамични чаши вместо пластмасови, хавлиене
кърпи за ръце вместо кухненско руло). Екологично измерение – с такива малки стъпки
намаляваме използваните ресурси в дома ни – вода, ток, горива. Икономическо
измерение – плащаме по-малки сметки  Бихме могли да предаваме за рециклиране
хартията, която ползваме в дома си (брошури, вестници). Социално измерение –
спестените пари могат да бъдат пренасочени към театър, книги, семейни пътувания.
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Дискусия:
Дискусията се насочва от един модератор, който задава посоката на разговора, управлява
потенциални конфликти в групата, обобщава изводите и закрива, когато сметне, че
темите са изчерпани.

Казус 1: Човечеството разполага със залежи на петрол за следващите 70 години.





Това проблем ли е?
Защо човечеството изразходва толкова много изкопаеми горива?
Какво ще ги замести?
Кое десетилетие на XXI в. и от кой енергиен източник ще бъдат заместени?

Казус 2:
http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/bebeta-delfini-masovo-izmirat-v-cherno-more.html



Какъв е проблемът в това видео?
Какво решение бихте предложили?

Работа в група:
Модераторът разделя на три групи участниците – условно се кръщават вода, въздух и
енергия. Всяка група получава маркери и хартия за флипчарт. Инструкциите към
участниците са на хартията да опишат:




Според групите, в които са разпределени с какви действия оказват влияние върху
водата, въздуха и използването на енергия. Опишете ги като за деца в детската
градина.
На друг лист направете списък с малките стъпки, които можете да направите, за да
пазите природата и ресурсите. Как ще ги обясните на децата от детската градина?

Резултатите от работите в група се представят пред останалите и се коментират.
Модераторът обяснява, че работата в групите ще се използва при разработването на
сценарий за детската градина.
Време за изпълнение: 40 мин.

Резултати:
Придобити знания по отношение на антропогенното въздействие върху околната
среда, използването на природни ресурси и устойчиво развитие, осъзнаване на връзката
между разумното изпълнение на природните ресурси, социалните и икономически
аспекти на устойчивото развитие.
Развити умения за прилагане на устойчиви практики в ежедневието, предаване на
наученото на деца.
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Приложения:



Мултимедийна презентация
Списък „Как да живеем устойчиво“

Използвани източници:
Global Footprint Network
http://www.footprintnetwork.org/

btvnovinite.bg
http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/bebeta-delfini-masovo-izmirat-v-chernomore.html

Официалният сайт на Олимпиадата и Паралимпиадата в Рио 2016
www.rio2016.com

GoodLife
https://goodlife.bg/article/1049-Botura-prodalzhi-v-Rio-initsiativata-Food-for-Soul
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Тема 3. Защитени видове. Територии
около Лом. Вълнеста козя брада.
Пчелояд.
Цел
Да се насочи вниманието на младите хора към стойността на региона като обитание на
защитени и редки видове, да ги запознае с двата защитени вида, които са предмет на
проекта – местообитание, фактори, които влияят на популацията, както и с простите
стъпки, които всеки може да следва, за да запази видовете.

Използвани методи:
Лекция, работа в група, дискусия върху казуси, мултимедия.

Съдържание:
1.

Биологично разнообразие (или „биоразнообразие”)

Биологичното разнообразие (или „биоразнообразие”) е един от ключовите термини в
природозащитата днес, отнасящ се за богатството на живота и многообразието от
структури и форми, в които то съществува. Буквално преведено, биоразнообразие
означава „живот” + „разнообразие”, но всички живи организми са неделима част от
средата, която ги заобикаля, а и биоразнообразието, което виждаме днес, е резултат от
милиони години еволюция. Терминът „биоразнообразие” за пръв път е използван от
ученият и природозащитник Раймонд Дасман в негова популярна книга за опазването на
природата. В продължение на 10 години не е бил широко възприеман,докато през
осемдесетте години на ХХ век започва да се употребява широко, и в науката, и в
природозащитната политика.
Общоприетото днес определение за биоразнообразие е залегнало в Конвенцията за
биологичното разнообразие през 1992 г., а именно:

„Биологичното разнообразие означава многообразието сред живите организми
от всяка среда, включително сухоземни, морски и други водни организми, и
екосистемите, от които те са част; това включва и разнообразие вътре, във и
между видовете, както и разнообразие на екосистемите.”
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Биоразнообразието се определя като най-ценният природен ресурс и е прието да се
счита, че се състои от три компонента, които могат да се разглеждат и като нива на
природното разнообразие – разнообразие вътре във видовете (ниво гени), разнообразие
на видовете (ниво видове) и разнообразие на екосистемите (ниво екосистеми).
Генетично разнообразие – всеки вид на Земята съхранява наследствена (генетична)
информация, която позволява видовете да се приспособяват към условията на средата и
да се развиват (еволюират). Вероятно в бъдеще ще е възможно да се постигне
възстановяване на някои изчезнали видове, за които има съхранен генетичен материал.
Разнообразието на гените в генетичния материал е причина за по-голямата пластичност
на видовете да оцеляват при различни условия, а също така и за изключителното
многообразие на живи форми. Генетичното разнообразие включва и разнообразието от
вариетети растения и породи животни, възникнали поради ползването им от човека при
различни условия в продължение на хилядолетия.
Разнообразие на видовете – определя се от многообразието на живите
форми,приспособени към конкретни природни условия. В продължение на милиарди
години са се оформяли нови видове, а онези, които не са успели да се приспособят към
променящите се условия, са изчезнали. От протерозойската ера до днес, животът се е
развивал в посока към едно по-голямо разнообразие и в момента ние живеем в ера на
огромно биологично разнообразие. Всеки растителен и животински вид има своя среда,
в която намира всички необходими условия за живот: въздух, храна, вода, жизнено
пространство и подслон. Тази среда наричаме местообитание на вида. Когато се промени
околната среда на един организъм, той се приспособява към промените
(адаптация),премества се в нови местообитания (миграция) или загива.
Разнообразие на екосистемите – включва разнообразието от гори, пустини,поля, реки,
морета и океани, и други природни съобщества. Обитателите на една екосистема
взаимодействат помежду си и с неживата околна среда. Екосистемите съществуват
благодарение на разнообразието от видове, като всеки вид задоволява в рамките на
екосистемата своите нужди от вещества, енергия и информация, и същевременно с това
насърчава съществуването на други видове. Колкото по-богата на видове е една
екосистема, толкова по-стабилна е тя.
Разнообразие на екосистемните функции – екосистемите са динамични структури, които
функционират и по този начин въздействат върху средата. Разнообразието от екосистеми
е причина и за многообразието на функциите им. Едни от най-широко известните функции
на екосистемите са формирането на почвата, кръговрата на водата в най-разнообразни
форми, поддържането на кислородния баланс,формирането и поддържането на климата.
Различните екосистеми по различен начин осъществяват тези, както и много други
функции, ползвайки различни ресурси на средата. Това многообразие определя
стабилността и приспособимостта на световната екосистема към промените на Земята.

2. Биологичното разнообразие на Земята
Според съвременните схващания, биразнообразието третира всички видове като равни,
като даден вид е точно толкова важен за целостта на биоразнообразието, колкото всеки
друг. Така чрез видовото разнообразие, понятието биоразнообразие става измеримо и в
някои случаи под биологично разнообразие се разбира разнообразието на видовете. Не
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трябва, обаче, да се забравя, че понятието „биоразнообразие” включва и два други много
важни компонента.В случая под понятието вид ще разбираме: група от размножаващи се
помежду си индивиди, даващи начало на плодовито потомство и имащи общ произход и
сходни белези, които са репродуктивно изолирани от всички останали подобни групи
(Cleveland, Roberts & Larson 1993).
До края на ХХ век специалистите са изследвали и описали една малка част – само около
1,75 милиона различни вида. Според оценката на някои учени 4-5 милиона вида остават
неоткрити и описани. Според други изследователи само насекомите, населяващи нашата
планета в момeнта, са около 20 милиона вида.
Таблица - Биологично разнообразие Видове (брой) в света Видове (брой) в България

3. Намаляване на биологичното разнообразие
Биологичното разнообразие, въпреки че е огромно, не е разпределено равномерно на
Земята. То е значително по-богато в тропиците и други ясно ограничени райони. В близост
до полярния кръг се срещат много малко видове. Разпространението на флората и
фауната зависи от климата, почвите, надморската височина, както и присъствието на
други видове.
През 2006 г. огромен брой видове на Земята бяха официално обявени за редки или
застрашени от изчезване. 16 119 вида са признати за силно застрашени от изчезване в
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света, според критериите на IUCN. Много учени,обаче, изчисляват, че реално има много
повече застрашени видове, които все още не са признати официално като такива.
Съществува естествен процес на изчезване на видове от Земята. Изследванията на
изкопаеми останки показват, че в продължение на милиони години еволюционно време
скоростта на изчезване на видове е била от порядъка 1-3 вида годишно. Съвременните
оценки сочат, че сега скоростта, с която годишно изчезват биологичните видове, е 1000
до 10 000 пъти по-висока от естествената скорост на изчезване на видове в природата.
Около 27 хиляди биологични вида изчезват ежегодно или, казано с други думи – на всеки
20 минути изчезва по един вид. Освен това, все повече се говори за разпокъсване, и дори
изчезване, на местообитания и екосистеми.
Само за няколко десетилетия половината от ценните влажни зони в Европа са пресушени
и превърнати в обработваеми земи. Мочурищата, торфищата и степите са намалели с 60
до 90%.
Прякото унищожаване е свързано с избиване, изсичане, пренасяне на видове, а
косвеното влияние – със замърсяване на средата, промяна на местата за живот –
пресушаване, строителство, транспорт и много др. Замърсяването, прекомерното
използване на плодородните почви, разширяването на селскостопанските дейности,
развитието на транспорта, нарастването на градовете, водят до намаляване на
биологичното разнообразие. Основните стопански отрасли, които допринасят за това са
индустрията, селското стопанство, транспорта, строителството на пътища и селищата.
Намаляването на биоразнообразието е несъвместимо с идеята за устойчиво развитие
(равновесие и хармония) на планетата.

4.

Опазване на биологичното разнообразие

Опазване на биологичното разнообразие трябва да се осъществява на всички нива –
международно, национално, регионално, локално (местно). Съществуват различни
механизмите за опазване на биоразнообразието:

А.

Законодателни механизми:

а/ Международно и европейско законодателство за опазване на биологичното
разнообразие – Конвенции
•
Конвенция за опазване на световното културно и природно наследство е
международен договор, одобрен през 1972 г. от ЮНЕСКО. Тази конвенция насърчава
идентифицирането, защитата и опазването на онова световно културно и природно
наследство (СКПН) по света, за което се приеме, че е от изключителна ценност за цялото
човечество. Страните-членки се задължават да вземат необходимите юридически,
научни, технически, административни и финансови мерки за идентифициране, опазване,
консервация, оценяване и реанимация на това наследство. Важно е да се знае, че
ЮНЕСКО е в правото си да оттегля титлата „Обект на СКПН” от дадена територия, ако тя
деградира под допустимите екологични норми. В България от такъв развой на събитията
(заради интензивно строителство, системни нарушения на екологичното законодателство
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и увреждане на ландшафта) е сериозно заплашен Националният парк Пирин, който е
официално признат от ЮНЕСКО за обект на СКПН.
•
Конвенция за биологичното разнообразие – създадена през 1992 г. на Световната
конференция за околна среда и развитие на ООН в Рио де Жанейро, изисква да се вземат
специални мерки за възстановяване на деградирали екосистеми и осигуряване
възстановяването на застрашените видове, чрез разработване и прилагане на стратегии
и планове за управление, опазване на видовете в природата или извън естествената им
среда (напр. зоопаркове), опазване на територии, осигуряване на финансиране за
опазване на природата и равен достъп до природни ресурси. Държавите-членки се
задължават да предотвратяват пренасянето на чуждоземни видове, които заплашват
екосистемите, местообитанията или видовете.
•
Конвенция по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и
флора (Вашингтонска, CITES) – цели опазване на определени видове от прекомерна
експлоатация чрез международна търговия. Държавите-членки се задължават да вземат
спешни мерки в тази насока. Конвенция по международната търговия със застрашени
видове от дивата фауна и флора, ратифицирана през 1990 г.
•
Конвенция за опазване на дивата флора и фауна, и природните местообитания
(Бернска) – изисква да се вземат мерки за осигуряване запазването на природните
местообитания на дивите видове от флората и фауната, както и за запазването на
застрашените от изчезване природни местообитания. Договарящите се страни се
задължават да обръщат специално внимание на защитата на области, които са важни за
мигриращите видове, като райони за зимуване, събиране, хранене и размножаване.
Конвенцията е ратифицирана през 1991 г.
•
Конвенция за опазване на мигриращите видове диви животни (Бонска) – изисква
съхраняване и възстановяване на местообитанията на мигриращите видове. Необходимо
е държавите да предотвратяват и отстраняват вредните влияния от дейности или пречки,
затрудняващи миграцията на видовете.
•
Конвенцията за влажните зони с международна значимост (Рамсарска) е
подписана през 1971 г. Тя осигурява защитата на влажните зони, като определя найважните такива, известни също така под краткото название „Рамсарски места”. Тази
конвенция е ратифицирана от 145 държави, между които и България.

б/ Международно и европейско законодателство за опазване на биологичното
разнообразие – Програми, инициативи и споразумения:
•
Севилската стратегия за биосферни резервати е приета през март 1995 г. и дава
основните насоки, свързани с увеличаване приноса на биосферните резервати за
прилагането на практика на международните конвенции, свързани с опазването на
природата и устойчивото развитие, и най-вече на Конвенцията за биологичното
разнообразие. Биосферните резервати се оценяват като инвестиция в бъдещето.
•
Програмата „Човек и Биосфера” (Man and Biosphere – MAB), стартира през 1970 г.
по инициатива на ЮНЕСКО. Тази програма има за цел да определи така наречените
„биосферни резервати”, включващи разнообразни територии – от зони с пълна защита до
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такива с мултифункционално предназначение. Тези резервати обхващат широк спектър
от представителни за световната биосфера места, и трябва да отговарят на много
критерии, преди да бъдат признати за биосферни резервати.
•
Програмата „Европейска мрежа от биогенетични резервати” по инициатива на
Съвета на Европа, стартира през 1976 г. Страните-членки се споразумяха да сътрудничат
при създаването на програма за опазване на представителни образци от природни
местообитания, които са от особена важност за опазването на природата на Европа.
•
Инициативата „Европейската диплома на защитените територии” беше създадена
през 1975 г. и се присъжда на защитени територии от европейска значимост по
отношение на фауна, флора и ландшафт, които са особено добре защитени в тях.
Защитената територия трябва да бъде обект на строга защита и да интегрира успешно
опазването на природата с някои човешки дейности.
•

„ПАН-Паркове” е инициатива, стартирана през 1996 г. от Световния фонд за

дивата природа (WWF) и холандската туристическа компания Molecaten. Представлява
своеобразен сертификат за най-добро комплексно и устойчиво управление на защитени
територии в Европа. България се нарежда сред малкото европейски държави с повече от
една, сертифицирана по този стандарт, територия – това са националните паркове „Рила”
и „Централен Балкан” (към 2008 г.).
•
Споразумението за опазване на китоподобните бозайници в Черно море,
Средиземно море и съседната акватория на Атлантическия океан, ратифицирано в
България през 1999 г.
•
Споразумението за опазване на мигриращите водолюбиви птици от Африка и
Евразия, ратифицирано в България със закон през 1999 г.
•

Споразумение за опазване на прилепите в Европа, ратифицирано в България

през 1999 г.

Б.

Превантивна защита

Превантивна защита означава вземане на мерки за избягване на значителните
отрицателни въздействия върху видовете и местообитанията на възможно най-ранен
етап – по време на планиране на дейностите.
Превантивната защита се осъществява основно чрез:
•
процедурите за предварителни оценки на планове, програми и инвестиционни
проекти – оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС), екологична оценка (ЕО)
или, в случаите когато се говори за Натура 2000 – оценка за съвместимост (ОС).
Превантивната защита се поставя като изискване в международните договори –
Конвенция за биологично разнообразие, Конвенция за промяната в климата,
Конвенцията за ОВОС в трансграничен контекст, европейските директиви – Директива за
местообитанията, Директива за стратегическата екологична оценка, Директива за ОВОС,
Директива за екологичната отговорност.
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В българското законодателство превантивната защита е залегнала в Закона за опазване
на околната среда (ЗООС) и специална наредба към него. Съгласно този закон плановете
и програмите подлежат на екологична оценка, а конкретните инвестиционни проекти –
на ОВОС. В приложение към закона има списък от дейности,които задължително
подлежат на ОВОС, както и такива, за които се преценява необходимостта от ОВОС за
всеки конкретен случай.
Независимо че има различия в отделните процедури, при осъществяването им трябва да
се спазват няколко принципни постановки:





разглеждане на алтернативи (по местоположение, мащаби, технологии);
оценка на кумулативния ефект (ефект на натрупване) в комбинация с други
проекти;
предвиждане на смекчаващи и компенсаторни мерки;
публичност на процедурите, чрез уведомяване на обществеността и организиране
на обществени обсъждания.

Съществуват и специфики в отделните оценки. В ОВОС или ЕО се разглежда
въздействието на проекта, плана или програмата върху всички компоненти на околната
среда – въздух, вода, почви, биологично разнообразие, ландшафт, човешко здраве.
Ползите от превантивната защита са в няколко направления:



екологично – ползи за околната среда и здравето на хората;
икономическо – намаляване на разходите и времето за постигане на определени
цели,възможности за запазване и развитие на местни стопански практики;

•
Мониторинг на обикновените видове птици - Основна цел на Мониторинга на
обикновените видове птици (МОВП) е да се установят тенденции за разпространение и
развитие на най-широко разпространените видове птици и те да се използват като
индикатор за оценка на състоянието на биологичното разнообразие и оценка на
устойчивостта на управление на земите в България.
Благодарение на Мониторинга на обикновените видове птици се постига:






Събиране на информация за ежегодните и дългосрочните промени в числеността
на популациите на голям брой гнездящи видове птици в различните
местообитания на територията на България.
Спомагане за по-доброто разбиране на биологията на птиците и особено на
причините за тяхното намаляване.
Допринасяне за опазването на птиците чрез включване в изследването на голям
брой доброволци от цяла България.
Допринасяне за формирането на общоевропейския индикатор за биологичното
разнообразие, основан на тенденциите в разпространението на обикновените
видове птици.

За повече информация за мониторинга на обикновените видове птици, посетете сайта на
Дружеството за защита на птиците на адрес: http://bspb.org/monitoring/
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За да могат ефективно да се опазват застрашени видове птици, задължително трябва да
се познават, не само биологичните им особености, но и екологичните им изисквания към
средата.
Непосредствените заплахи за видовете и местообитанията им почти винаги са причинени
от хората и се коренят в едни от най-големите проблеми на човечеството. Те включват
нарастването на населението на планетата, съответно повишена консумация и черпене
на природни ресурси, нарастваща бедност и ограничен достъп до тези природни ресурси,
несправедлив световен пазар. Унищожаването на местообитанията – деградацията и
разпокъсването им, е най-голямата заплаха за птиците и биоразнообразието в днешни
дни. Тя оказва влияние върху 86% от световно застрашените видове. На практика
неустойчивото ползване на горите, мащабното развитие на определени територии и
урбанизирането им, както и интензифицирането, и разширяването на земеделието, са
едни от най-големите заплахи за местообитанията и видовете в ОВМ. Промяната в
климата, за която допринасят такъв род дейности, е друга много значима заплаха, която
ще има значително въздействие в бъдеще. Много от заплахите за птиците и
биоразнообразието са взаимосвързани,и се подсилват една друга.

В.

Изграждане на екологични мрежи

Това е друг подход в опазването на биоразнообразието. Опазването може да се извършва
в естествената среда на организмите (природата) – чрез дейности, насочени към самите
видове, дейности в специални за тях места, които са обикновено поставени под защита,
или дейности, насочени към техните местообитания. Опазването на видовете може да се
извършва и извън естествената им среда (на затворено) – в лабораторни условия или в
зоопаркове, спасителни центрове. Зоопарковете по света имат съществена роля за
възстановяването на популациите на някои близки до прага на изчезване видове.
Един от механизмите за опазване на биоразнообразието е изграждането на екологични
мрежи, една от които е Европейската екологична мрежа Натура 2000. Натура 2000 е
екологична мрежа от защитени зони в Европа. Тя е инструмент на Европейската общност
за запазване на природни местообитания и видове от интерес за Общността.
Изграждането на тази екологична мрежа е задължение на всяка страна-членка на ЕС,
съгласно Директивата за местообитанията и Директивата за птиците. Приносът на Натура
2000 в цялостния процес на опазване на биологичното разнообразие се изразява в
предотвратяване на влошаването, разпокъсването и унищожаването на естествени и
полуестествени местообитания, както и местообитания на уязвими и застрашени видове
растения и животни. Екологичната мрежа, като такава, си поставя за цел да гарантира
свободното географско разпространение на видовете, осъществяването на генетичен
обмен и мигриране.
Чрез Натура 2000 Европейският съюз участва в изграждането на екологична мрежа
„ЕМЕРАЛД”.
Европейската общност е силно загрижена за средата, в която живее, и една от основните
цели, които си поставя, е опазването на различни видове растения и животни, и
природните местообитания, като част от общото природно наследство.Специално
внимание се отделя на тези, които са застрашени от изчезване и уязвими от човешките
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дейности. Застрашени от изчезване видове в Европа са 42% от бозайниците, 43% от
птиците, 45% от пеперудите, 30% от земноводните, 45% от влечугите и 52% от
сладководните риби. Близо 800 вида растения в Европа също са изложени на риск от
изчезване.
Червените книги и списъци имат пожелателен характер. Те нямат законова стойност и
обектите в тях не получават автоматично защита. Благодарение на Червените книги и
списъци се вземат законодателни решения, или те служат за обосновка при прилагането
на подобни решения.
Влошаващото се състояние на околната среда на Европа, от една страна е причина за
възникването на идеята за изграждане на Екологичната мрежа Натура 2000. От друга
страна, много правителства по света (включително и европейските) са подписали
Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие от 1992 г., с която поемат
ангажимента да опазват биологичното разнообразие, включително да осигурят
достатъчно финансови ресурси за това. С плана за действие за опазване на биологичното
разнообразие през 2002 г. бе поставена целта да забавят значително загубата на
биологично разнообразие до 2010 г.







Натура 2000 цели запазване на биологичното разнообразие на Европа;
Натура 2000 позволява и работи за устойчиво икономическо развитие на местните
общности;
Натура 2000 съдейства за намаляване на негативните климатични промени;
Натура 2000 спомага за стабилизиране на водните ресурси;
Натура 2000 гарантира добро здравословно състояние и добро качество на живот
на хора от местните общности.
Натура 2000 е един реален механизъм за осъществяване на устойчиво развитие.

В опазването на Натура 2000 участва всеки жител на Европа, понякога дори и без да си
дава сметка за това – с поведение на потребител, с отношение, с това, интересува ли се
от проблемите на околната среда и дали спазва елементарни правила за опазване на
природното богатство. Възможните нива на участие са:
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5.Застрашени видове в нашия регион

А.

Вълнеста козя брада

Вълнестата козя брада /Tragopogon floccosus/ е
представител
на
семейство
Сложноцветни
/Asteraceae/. Двугодишно /многогодишно/ тревисто
растение. Стъблата са високи 80–150 cm и са силно
разклонени в горната си част. Листата са линейни,
разширени в основата. Кошничките са многобройни,
на незадебелени дръжки. Обвивните листчета са
около 8. Цветовете са жълти. Плодосемките са дълги
1,7–2,5 cm, почти гладки, с късо носче. Вълнестата
козя брада цъфти през VII–VIII, плододава VII–IX.
Размножава се със семена.
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Среща се по открити,
песъчливи места край
брега на р. Дунав.
Образува малочислена
популация, съставена
от индивиди, растящи
поединично и на малки
групи.
В България е
разпространена само в
Дунавска равнина
(селата Орсоя и
Сливата), а в Европа се
открива по средното и
долното поречие на р. Дунав, Прибалтийския район.

Вълнестата козя брада е критично застрашен вид. Включен е в Закона за биологичното
разнообразие и в Червената книга на Република България. Находищата му попадат в
защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.
Заплахи за вида и местообитанието са влошеното качество на хабитата вследствие на
добив на инертни материали, битово замърсяване, паша и изпотъпкване от
селскостопанските животни; ниската численост на популацията и привързаността към
специфично местообитание.
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2.

Обикновен пчелояд

Обикновеният
пчелояд (Merops
apiaster) е може би
най-красивата птица,
обитаваща България.
Спада към разред
Синявицоподобни и
семейство
Пчелоядови
(Meropidae).
Дължината на тялото
достига 25 - 30см.
Долита от Африка
към средата или края
на април.
Живее на орляци, устройва гнезда в дълбоки дупки, като избира места, пресечени от
реки и долове със стръмни брегове и рядка растителност. В бреговете прави дълбоки до
2 м дупки, завършващи в края с разширение, в което устройва своето гнездо.
Човката е дълга и заострена, леко извита надолу. Крилата на пчелояда отгоре са
тъмночервени, а отдолу пепеляво-сиви. Коремът му е зеленикаво-сив, а гушката е
златисто-жълта.
Храни се предимно с жилещи насекоми - пчели, оси и водни кончета, които хваща в
полет. Пчелната отрова не му действа, поради което един пчелояд може да унищожи
дневно стотици летящи пчели. При ловуване лети високо, но лесно се познава по
характерните подсвиркващи звуци, които издава.
Пчелоядите нанасят големи щети на пчелините, особено в дъждовно време (като хващат
пчелите на входа на кошера), в края на лятото, след излюпване на малките и при
събиране на орляци, преди отлитане (август-септември), както и напролет- при
долитане по нашите места.
Пчелоядът няма много неприятели, затова се размножава бързо. Женската снася от 5 до
8 яйца и след 20 дни от тях се излюпват малките. Тя снася още веднъж яйца, които се
излюпват без мътене, поради топлото време и равномерната температура вътре в
гнездата.
Пчелоядът е застрашен и защитен вид, числеността му непрекъснато намалява, но не е
включен в Червената книга. Днес избиването му се преследва от закона.
Заплахи за вида са унищожаването на местата за гнездене и използването на химични
препарати срещу насекоми по растенията.
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Как да опазваме застрашените видове?
•
Разберете кои са застрашените видове в района на Лом, научете се да ги
разпознавате, покажете ги и разкажете за тях на семействата и приятелите си.
•
Пазете чиста природата, не оставяйте боклук след себе си, когато сте на пикник
или се разхождате сред природата. Така ще запазите естествените местообитания на
застрашените видове.
•
Включвайте се в акции за почистване на природни местности. Така ще имате
възможност да общувате с природата, да се запознаете с различни видове и
местообитанията им.
•
Рециклирайте. Ако ползвате рециклирана хартия, например, ще спасите дърво,
което е дом на птици и животни.
•

Не рушете гнездата и местообитанията на видовете.

Резултати:
Повишена чувствителност към статута на защитените видове, проблемите пред тях и
антропогенното влияние.
Придобити конкретни умения за опазване на местообитанията на защитени видове.

Приложения:
Мултимедийна презентация

Използвани източници:
Владимиров, В. (ред). 2014. "Пилотна мрежа от малки защитени местности за опазване на
редки растения в България" - ИБЕИ - БАН, МОСВ, София
Натура 2000 в образованието -Учебно помагало за СИП и извънкласни дейности от 8-ми
до 12-ти клас, създадено от Регионалния екологичен център за Централна и Източна
Европа – клон България (РЕЦ за ЦИЕ – България), и Българското дружество за защита на
птиците – „Бърдлайф” България (БДЗП), в сътрудничество с учители и експерти от
България.
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ТЕМА 4. Планиране на доброволчески
инициативи – ресурси, партньори,
контакти с институции, послания.
Цел
Създаване на умения сред младите хора за планиране, организиране, оценка на
изпълнението на доброволчески кампании или други граждански инициативи.

Използвани методи:
Лекция, работа в групи, дискусия.

Съдържание:
I.

Етапи на организиране:
1. Проучване. Основната цел на този етап е да сте сигурни, че инициативата, която
искате да организирате, ще има ефект и ще привлече вниманието на групите,
които целите. Освен това може да проучите предишни такива кампании, какви са
резултатите от тях, какви са слабите им места.
ВЪПРОС ЗА ДИСКУСИЯ: Как бихте организирали проучването за инициативата си?
Кого и за какво бихте питали?

2. Планиране.
ВЪПРОС ЗА ДИСКУСИЯ: Кои са основните неща, които трябва да планирате според

вас?
Лоша практика: Да планираш 4-месечна програма вкл. с менторство, обучения,
лагери и т.н., да ангажираш партньори, лектори, медии и да оставиш „за накрая“
(месец преди планирания старт) търсенето на финансиране.
3. Координиране. Това е най-дългият етап от организирането на събитието. Всичко
вече е планирано (вкл. може да е написан план на хартия, да са раздадени
задачите на екипа и да се знае кои са партньорите и всякакви други детайло), но
следват дълги часове на говорене по телефона, писане на мейли, изпращане на
писма, входиране на молби и официални покани и т.н. Това е етапът, в който
трябва да сте сигурни, че сте си осигурили необходимия брой участници,
официалните гости партньорите, медиите.
4. Провеждане. „Черешката на тортата“, когато всички усилия дават своите резултати.
Ако сте си свършили предварителната работа добре, тук трудно нещо може да се
обърка.
5. Оценка. Често този етап се подценява и пропуска, но всъщбост е изключително
важен за подобряване на качеството на организиране на същите, подобни или
различни събития и инициативи. До седмица след като сте провели инициативата

31

е добре да проверите дали сте ангажирали достатъчно хора, тези хора правилните
ли са били, да посланията ви са достигнали докъдето сте планирали. Хубаво е да
знаете кои са били силните и слабите страни на събитието ви, за да знаете на какво
да наблегнете и какво да избягвате като практика. Архивирайте всички материали,
свързани със събитието.
II.

III.

Ресурси:
ВЪПРОС ЗА ДИСКУСИЯ: Кои са ресурсите, които трябва да планирате и разпределите
при планиране и организиране на кампания, инициатива или друго събитие?
 Човешки – колко хора ще са необходими, кои са тези хора, имаме ли нужда
да привличаме допълнителни извън хората от нашата организация?
 Технически – имаме ли нужда от лаптоп, мултимедия, лопати, ръкавици,
луковици и т.н. и откъде можем да си ги набавим?
 Времеви – от колко време се нуждаем, за да организираме инициативата
по най-добрия начин, имаме ли това време и ако не – какво можем да
направим, за да успееем (да привлечем още хора например)?
 Финансови – от какви финансови средства ще се нуждаем, имаме ли от къде
да ги набави ми ако не – какво можем да направим?

Послания:
Формулирайте ясно и точно какви послания искате да изпратите на кого с
организирането и провеждането на инициативата. Какво целите?
Например „Разделното събиране на отпадъци е важно за всички нас“
„В Лом има много защитени видове и без големи усилия всички ние
можем да помогнем те да се съхранят“
„Спортувайте, важно е за вас“.
Това ще помогне да формулирате и целите на инициативата си.
Например „Да информираме минимум 200 човека за ползите от разделното
събиране“
„Да разкажем на минимум 250 деца за вълнестата козя брада и
пчелояда и колко са важни за нашия регион“
„Да накараме минимум 10 човека да се включват в спортно събитие“.
ПОСТАВЯЙТЕ СИ
РАЗОЧАРОВАНИЕ!

IV.

РЕАЛИСТИЧНИ

ЦЕЛИ!

ТАКА

ЩЕ

СЕ

СПАСИТЕ

ОТ

Партньорства. Контакти с институции.
За да е ефективна кампанията, събитието или всякаква друга инициатива,
добре е да търсите партньорството на друга организация като вашата, на
Общината, Бюрото по труда, читалището, фирмата Х, „Ломпрес“, г-жа Цветева,
Сребрина и т.н.
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ОСНОВИ ПРАВИЛА ПРИ СЪЗДАВАНЕТО НА ПАРТНЬОРСТВО:
 Идентифицирайте потенциалните си партньори – тези, които ще бъдат
полезни за постигане на целите ви, но и които имат интерес (в найдобрия смисъл на тази дума) да ви подкрепят и да допринесат;
 Подгответе и им предоставете цялата налична информация относно
провеждането на събитието (най-добре в писмен вид или под формата
на презентация;
 Изберете правилната форма на комуникация – например с Общината
ще трябва да постъпите по-формално (да напишете писмо, да го
занесете, да го внесете в деловодството и да чакате отговор), но с
организации като вашата можете да имате по-малко формална и побърза комуникация;
 Медиите изискват специално внимание и друг вид информация. На тях
трябва да предоставите НОВИНА, а не сух материал за това какво
смятате да правите. Винаги подготвяйте прессъобщенията си с тази
мисъл.
 Поискайте и бъдете готови да изслушате внимателно препоръки, а защо
не и градивна критика – още една гледна точка винаги е полезна;
 Бъдете готови партньорите да имат свои изисквания, но не отстъпвайте
от първоначалната си идея, освен ако не сметнете, че това ще я
подобри;
 БЪДЕТЕ ЧЕСТНИ – ТОВА Е ОСНОВАТА НА ПОЛЗОТВОРНОТО
ПАРТНЬОРСТВО.

ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ
Модератор подпомага групата за разделяне на екипи, които да посетят градините, както
и за разпределяне на ролите в екипите (отговорник по логистиката, комуникатор,
координатор на връзките с градините, „реквизитир“, „актьори“, разказвач и т.н.). Целта е
младите хора сами да планират, да направят сценарий и план за действие за
организирането и провеждането на доброволческа инициатива. Участниците могат да се
разделят на групи според ролята, която изпълняват в организирането и провеждането.
Всяка група трябва да предложи план и конкретни действия, които да представи на всички
останали. Финалният резултат остава отворен като младежите се насърчават да работят
по задачата и след приключване на обучението, ползвайки всякакви канали на
комуникация – общ чат, група в социалните мрежи, мейл, скайп и т.н.
Време за работа: 1 час.
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Резултати:
Придобити базови познания за цикъла на организиране на събитие (кампания,
инициатива).
Развити умения за самостоятелно организиране на събития, контакти с медии и
партньори, разпределяне на роли в екипи.

Приложения:




Мултимедийна презентация
Примерно писмо до партньорска организация (медия, институтция, бизнес)
Образец на прессъобщение

„Настоящата Методика стана възможна благодарение на Програма „Мтел еко
грант – природа с бъдеще“, финансирана от Мобилтел ЕАД. Изразените тук
становища са на авторите и не отразяват непременно мнението на Мобилтел
ЕАД“
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