
Здравейте ! Казвам се Матилд, на 28 години
съм и идвам от Западна Франция, по-точно от
Вандея. Имам магистърска степен по
културно наследство и културно развитие,
която взех през 2018 г. Миналата година
работих, а след това изпълних осеммесечна
доброволческа служба в Северна Македония.
Сега съм в края на едногодишната си
доброволческа мисия в Алианс франсез Варна
в България по линия на Европейския корпус
за солидарност.
Нека първо ви кажа малко повече за мрежата
на Френските алианси: това е световна мрежа

Разкажете ни за себе си с
няколко думи!

от сдружения с нестопанска цел в обществена полза, действащи по силата на
местното законодателство, чиято основна мисия е да популяризират френския
език и култура.

Защо избрахте да се включите в дейността на
Алианс франсез Варна в България?
Има много причини за това!

Международната среда винаги ме е привличала. От края на гимназията досега имах
възможност да живея в чужбина няколко пъти и възнамерявам да продължа.
Ето защо миналата година бях 8 месеца в Северна Македония - страна, която граничи с
България. Хареса ми това преживяване в сърцето на Балканите и идеята да открия
още една страна в региона беше много привлекателна за мен.

Освен това познавам мрежата на Алианс Франсез от няколко години и се интересувам
много от нейната дейност, тъй като е в съответствие с моето образование, с моите
интереси и с професионалния ми опит.

В края на 2019 г. вече търсех да придобия опит в някой Алианс, за да се запозная по-
добре с неговото функциониране, но Ковид се появи и всичките ми планове бяха
отменени. Но аз не се отказвам толкова лесно!
След завършването на мисията ми в Северна Македония проектът за присъединяване
към Алианс франсез все още беше на дневен ред. Не мислех, че толкова скоро отново
ще бъда доброволец, но попаднах на предложението на Алианс франсез Варна. Не
само беше Алианс франсез, но и на Балканите. Възползвах се от възможността и
кандидатствах!



AВ Aлианс франсез Варна екипът е малък!
Двама служители, включително директорът, и двама френски доброволци. Като
доброволец работата в малък екип ми даде възможност да изпълнявам най-
различни задачи, особено в областта на организацията и създаването на събития
и комуникацията.
Пристигнах през декември 2021 г., така че Ковид ясно забави старта ми, но успях
да работя по създаването на поредица от публикации и видеоклипове в
социалните мрежи и да подпомагам организациятя на онлайн семинари.

С премахването на ограниченията през пролетта наистина успяхме да се заемем
с работа “на живо” и да започнем да организираме събития лице в лице! Някои
от най-значимите събития бяха например вечеря, съчетаваща кино и френска
гастрономия, за Националния празник на Франция 14 юли, но също и
създаването и провеждането на вечери с викторини и възобновяването на
месечните езикови срещи.
Работих много и по популяризирането на събитията в социалните мрежи, като
създадох много съдържание и имах възможността да популяризирам френската
култура и езика сред ученици от няколко класа по френски език във варненски
училища и гимназии.

Затова годината за мен беше изключително обогатяваща. Проектите бяха
многобройни и разнообразни и нямах време да се отегча и за миг. И ако трябва
да запомня едно нещо от работата си в Алианс франсез Варна, това е 

Какви бяха вашите роли, задачи и мисии?

Куиз-вечер в Алианс франсез Варна - игра с въпроси на тема "Европа", част събитията, организирани по
случай Деня на Европа.



Животът във Варна е много приятен. Варна е доста голям морски курорт (над 350
000 жители) на Черно море разполага с огромен парк, а от центъра на града
можете да стигнете до плажа за 10 минути.
Въпреки големината си градът остава тих и спокоен, но е невъзможно да
скучаете. Предлага се богата културна програма (особено през лятото) и ако не
знаете какво да правите вечер, винаги има организирано събитие, към което да
се присъедините, както и голяма чуждестранна общност, с която да опознаете
страната като турист.

Как е животът във Варна?

С няколко думи, какво ще запомните от тази
доброволческа мисия?
Бих казала, че голямото разнообразие от задачи, в които успях да участвам в
Алианс франсез Варна, направи годината ми наистина вълнуваща.
И големият брой българи и чужденци, с които успях да се запозная през тези
месеци и с някои от които, с течение на времето, станахме близки приятели.

Какво бихте казали на
младите хора, които биха
искали да участват в
доброволческа мисия в
Европейския корпус за
солидарност?
Да не се колебаят и да не се влияят от
собствените си страхове, а понякога и от
тези на семейството си.
За мен това не беше първият дълъг опит в
чужбина, но тези, за които е, могат да
бъдат спокойни. С Европейския корпус за
солидарност не сте сами. За вас се грижат
ментор и наставник, които могат да се
адаптират към вашите нужди (ако сте по-
независим  човек  или ако  имате  нужда от 

Среща с един от френскоговорящите класове
на частна гимназия "Екзюпери" Варна.

възможността да участвам във връщането на структурата към живот след две
трудни години на пандемия.



Какво следва?
След Варна бих искала да продължа да работя във френската културна мрежа в
чужбина, в областта на организиране на събития.
Преди няколко седмици започнах да кандидатствам за работа в Алианс Франсез,
Френски институт или може би в посолство, без да си поставям ограничения по
отношение на конкретен географски район.
 

повече подкрепа). Ако искате да сте по-подкрепяни, трябва да изберете големите
градове, където ще имате контакт с общност от доброволци и хора, които
говорят английски и с които можете да общувате по-лесно.

Не отхвърляйте страните, за които знаете най-малко или които ви се струват
непривлекателни, тъй като те често са много приятни изненади!
Така че действайте! Това е уникално преживяване, което не бива да пропускате и
по време на което ще научите много не само за новата си среда, но и за себе си.

Това ще ви бъде от полза в бъдеще!


