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C3 домакинство C3  mobility
София, България Sofia, Bulgaria

• Team Bulgaria: Viktoria
Ruseva, Viktoria Gancheva , 
Magy, May, Boyana, Maria, 
Raya, Dean, Alex, Dilyana, 
Angie  & Stefi

• Teachers: Rossitsa Antova, 
Pavlina Kalenderova & 
Desislava Georgieva



Полша
България
Турция

Испания

Participants in the project:
Poland

Bulgaria
Turkey
Spain

Участници в проекта:



Понеделник, 7-ми ноември
В първия ден от нашето домакинство 
посрещнаме участниците от Пулави, 
Валенсия и Чешме в училище с по 
тразицинен български обичай. 
На първия панел от програмата нашите 
ученици представиха историята на 
училището  и профилите на обучение. 
Участниците направиха обиколна на 
училището, къдено посетиха някои от 
най-интресните класни стаи и студиа.

During the first day of our hosting in Sofia, 
Bulgaria- we welcomed our gests from Pulawi, 
Valencia and Cheshme according to the 
Bulgarian tradition. All the participants visited 
our school. 

In the first workshop from the program, the 
students from Bulgaria presented the history of 
our school and its profiles. 

All the participants had the chance to visit some 
of the most interesting school rooms and 
studios. 





• Във втория панел –
„Доброволчество“ от всяка
държава бяха представени 
презентации за доброволческите 
организации и доброволческите 
инициативи в училищата на 
участниците .



• In the second workshop – “Volunteering”, every country showed a 
presentation related to the topic. 

• Each team shared good volunteering practices. 

• Each team presented different 

Volunteering organizations working 

in their country.



• След дейностите в училището всички 
участници разгледаха централните 
архитектурни забележителности и 
емблематичните сгради на София. 

• After the workshops in the school all the 
participants were taken to a city tour guided by a 
professional city-tour guide.  

• They had the opportunity to learn the history of  
the most popular historical building in the city 
center.



Вторник, 8-ми ноември

• На 8-ми ноември участниците 
посетиха най- голямата доброволческа 
организация в България – Българския 
червен кръст. Запознаха се с историята 
на организацията и настоящите 
кампании и дейности. 

• След лекцията и дискусията, проведена 
от представител на Българския червен 
кръст, участниците разгледаха и 
складовете, в които се сортират 
стоките предназначени за украинските 
бежанци



Вторник, 8-ми ноември
• On 8th of November the participants 

visited the building of  one of the 
biggest international  volunteering 
organization – The Red Cross.

• There they had the opportunity to learn 
about the history of the organization 
and some of the most popular 
volunteering activities in the past and 
in the present=

• After the presentations and discussions
with the representative of the Bulgarian 
Red Cross, the participants visited the 
warehouses where  the Bulgarian 
volunteers sorted the  goods for the 
Ukrainian refugees





Сряда, 9-ти ноември

• В сряда сутринта участниците посетиха 
Музея на София и научиха нави неща  за 
историята на града през вековете. 

• On Wednesday, the participants visited the 
Museum of Sofia and learned a lot about 
the history of this antlion European city.  



• След обяд участниците посетиха
младежката еврейска доброволческа
организация „Ашумер Ацеир“, в 
която участват ученици от 
проекта и училището. Запознаха се 
с дейностите на организацията, 
участваха в различни игри и 
изработиха традиционни
български мартеници, 
предназначени за дом за стари
хора в София.

Сряда, 9-ти ноември



• In the afternoon, The 
Bulgarian team and their 
foreign friend visited the 
office of theinternational
Jewish Volunteering 
organization “Ashumer
Atzeir” . There they met 
with other students form 
our school, who a part of 
this organization. All 
together learned about the 
history and volunteering 
activities of the 
organization and took 
part in different 
traditional Bulgarian 
games.



All of them made a 
traditional Bulgarian 
presents – martenitza
for the nursing home 

in Sofia.



Сряда, 9-ти ноември
• След това този ден участниците се срещнаха 

със столичен ресторантьор, който доброволно 

от 7 години и ежедневно осигурява храна на 

бедни и бездомни хора.  Учениците участваха 

в раздаването на храна на бездомните хора.

• Later that day the students and their teachers took 

part in a volunteering activity, which have been 

carried out for the last 7 years by famous restaurant,   

for supplying free supper for homeless   people.



Четвъртък, 10-ти ноември
• В четвъртък посетихме град Пловдив. 

Всички участници научиха много за 
историята и традициите на този 
български град от професионален 
екскурзовод.

• On Thursday 10th of November, all the participants 
and their teachers visited on of the most beautiful 
Bulgarian towns Plovdiv.

• They had the chance to learn a lot about its history 
and traditions from a professional city-tour guide.





Петък, 11- ти ноември

• В последния ден от нашето 
домакинство участниците имаха 
дейности в училището. Всички 
ученици бяха разделени по групи и 
трябваше да направят плакати и 
лого, свързани с доброволчески 
дейности, които да предприемат 
в бъдеще. След това всяка група 
представи своята работа пред 
останалите. 

• On Friday, 11th of November –
the last day of our hosting the 
participants spend the day in 
our school. They were separated 
in different teams and made 
posters and logo for future 
volunteering activities. The 
posters were shown, and the 
future volunteering activities 
were shared and discussed.











• Финалът беше церемонията по 
раздаването на сертификатите.

• The final of the school activities was the 
ceremony of giving the certificates away. 



• Тъй като беше последната ни вечер 
за всички участници организирахме 
парти с много танци и песни. 
Всички много се забавляваха. Най-
трудната част беше сбогуването, 
защото наистина си прекарахме 
чудесно и създадохме много спомени 
и приятелства.

• Since it was the last night, we organized 
an emotional Farwell party in our 
school gym with a lot of food, dances 
and smiles. Everyone was having a lot 
of fun. The hardest part was saying 
“goodbye”, because we truly had the 
best time and made a lot of memories 
and new friends. 
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