
Още от първия ден на пандемичната криза с COVID19, гражданите реагираха чрез адаптиране и стартиране на многобройни
доброволчески инициативи. Това показа, без никакво съмнение, значението на доброволците и жизненото и отзивчиво
гражданско общество, отразяващо духа на една устойчива и загрижена общност. В контекст, в който в последно време в
много части на Европа доброволци, доброволчески организации и доброволчески инфраструктурни организации страдат от
липса на инвестиции и липса на обществена и държавна подкрепа, тази безпрецедентна ситуация подчертава повече от
всякога колко значими са доброволците за нашето общество, особено като ключов партньор на местни лица, отговарящи за
сформиране на политиките на общинско ниво. Като част от процеса на възстановяване след кризата, Европейският
доброволчески център (CEV) призовава политиците да „увеличат скоростта“ по отношение на доброволческите
политики и програми. Тази „смяна на предавката“ трябва да включва по-голям фокус, интензивност и бързина на
инвестициите и развитието на партньорствa с организации, които въвличат доброволци и такива, които изграждат
доброволческа инфраструктура и да доведе до ситуация, която по-адекватно отразява значението на енергията,
експертизата и ангажираността на доброволците за здравето, благополучието и солидарността в Европа, като се избягва
експлоатацията на доброволци за печалба. Ето 5 причини, поради които тази “смяна на скоростта” трябва да се случи:

4. Независимо и приобщаващо включване

Способността за осигуряване на навременни и подходящи отговори на внезапни нужди, които се появяват в
кризисни ситуации, по гъвкав и координиран начин, изисква доброволческите организации да бъдат
стабилни, добре утвърдени и уважавани не само в общността, но също така и от местни, регионални и
национални власти. Този процес също така изисква отделните граждани да бъдат овластени в рамките на
добре развиващи се общности на местно ниво, които се характеризират се със силни междуличностни връзки,
които често се създават в рамките на инициативи, въвличащи и ръководени от доброволци. Инициативите,
ръководени от доброволци, които са възникнали в отговор на кризата с COVID19, трябва да бъдат подкрепени
така, че да могат да продължат да използват генерираните енергия и ентусиазъм и да продължат да отговарят
на нуждите на обществото, както през периода на възстановяване, така и след него. По този начин, тъй като
все повече граждани придобиват по-дълбоко разбиране за важността и силата на доброволческата дейност, те
добавят към богатството и разнообразието на доброволческата среда в Европа.

За да могат доброволците и техните организации да продължат да реализират своя потенциал като сила за
общото благо, Европа трябва по-добре да отразява чрез положителни съобщения, признателен дискурс и
финансиране, значението на доброволците за качеството на живот, благополучието и солидарността в Европа
и техния принос за социалното включване, европейската демокрация и европейските ценности.

1. Оценка на приноса

2. Овластяване

Пътят към възстановяване 

3. Ангажиране на нови доброволци и методи
Продължителните санитарни и физически мерки за дистанция, целящи да предотвратят по-нататъшното
разпространение на вируса COVID19 и да защитят уязвимите хора, означава, че определен брой редовни
доброволци, особено възрастни хора или такива със съпътстващи заболявания, няма да могат да се върнат
към предишните си доброволчески дейности. Ако удовлетворяването на настоящите нужди, воденето на борба
с дискриминацията и маргинализацията и защитаването правата на човека трябва да продължат, все повече
граждани, живеещи в различни реалности и с различен произход, ще трябва да бъдат овластени да подкрепят
себе си и останалите. Това означава, че ще трябва да бъдат ангажирани и обучени нови доброволци и да
бъдат проучени и подкрепени нови методи за ангажиране с доброволческа дейност, включително тези, които
се провеждат онлайн. Онлайн доброволчеството показа важността на дигитализацията като решаващ начин за
посрещане на много от нуждите на обществата ни тези дни. Подкрепата за дигитализацията в
доброволческите организации е един от основните начини за достигане на пълния потенциал на
доброволческата дейност.

Достатъчното и устойчиво държавно финансиране за доброволческите организации, разпределено по
демократичен и прозрачен начин, ще предотврати съществуването на вакуум в гражданското общество.
Кризата с COVID19 за пореден път показа как при наличието на такъв вакуум, лица и групи с престъпни
намерения, както и идеологически крайни групировки се намесват и злоупотребяват със ситуацията, като
предоставят материална помощ на нуждаещите се граждани. Това ще доведе до последващи „дългове“ и
признателност към такива групировки, което от своя страна ще създаде дългосрочни предизвикателства пред
социалното сближаване, безопасността и сигурността за всички.

5. Координация и ресурси
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CEV призовава за Смяна на Скоростта на доброволчеството!

За да се гарантира, че организациите са в по-сигурна позиция, за да могат да допринасят ефективно за
процесите на възстановяване, да могат да ангажират и обучат повече доброволци (включително и големия
брой доброволци, мотивирани да отделят от своето време и опит по време на кризата COVID19, но за които все
още не е възможно да се разпределят доброволчески роли) и да разработват нови методи за доброволческа
дейност, доброволческите политики следва да бъдат координирани в различните области на сформиране на
политики и да включват стабилна подкрепа за функционираща доброволческа инфраструктура, основана на
междусекторното сътрудничество и консултации. Това трябва да се случи на всички равнища на вземане на
решения, особено на местно равнище, а специфичните особености и нужди на доброволческия сектор трябва
да се вземат предвид през периода на възстановяване заедно с тези на бизнес сектора.
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