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Бюлетин
МЕНИДЖМЪНТ НА БЕДСТВИЯТА

П р е д с т а в и т е л с т в о т о  н а 
Европейската комисия в България и 
Българският Червен кръст организираха 
медиен форум на тема „Бедствия, 
аварии, катастрофи - подготвени ли 
сме? Ролята на медиите”.

Събитието е  във  връзка  със 

Подготвени ли сме да се справим с бедствия, аварии и катастрофи?
София
17 октомври 2014 г. 

съвместната комуникационна кампания „Устойчивост при бедствия”, финансирана от Генерална дирекция „Хуманитарна помощ и 
гражданска защита” (ЕСНО) към Европейската комисия, която се реализира в партньорство с Европейския офис на Червения кръст 
и 12 европейски национални дружества на организацията. Кампанията стартира он-лайн в социалните медии на 22 септември 
2014 г. и ще продължи до 2 ноември 2014 г. Нейната цел е да повиши информираността на европейските граждани за бедствията в 
световен мащаб, за тяхното социално въздействие върху хората и за необходимостта от инвестиране в бедствената готовност.

Медийният форум бе открит от председателя на БЧК Христо Григоров и от  ръководителя на Представителството 
на ЕК в България Огнян Златев, който бе и модератор на срещата. Презентация за целта и очакваните резултати на 
кампанията „Устойчивост при бедствия” изнесе Екатерина Борисова от БЧК, координатор на проекта. В последвалия разговор 
по темата със своите истории от участията си в хуманитарни мисии по време на бедствия в Грузия и в Мизия се включиха 
доброволците на БЧК Пламен Веселинов и Мартин Заков. В дискусията участваха активно представители на медиите, 
отразявали наводненията в страната през тази година, които дадоха и конкретни предложения относно подготовката им за 
работа при бедствени и кризисни ситуации  Мнения и и коментари споделиха и представителите на МВнР и ГД ПБЗН – МВР. 

Освен кампанията, по време на форума бе представен и Световният доклад за бедствията на МФЧК/ЧП – 2014 г., който 
е фокусиран около рисковете и културата. Докладът бе презентиран от Николай Тодоров - БЧК. 

„Зелена вълна – 21 век”
Кърджали
16-17 октомври 2014 г.

За четвърта поредна година Кърджали беше домакин на издание на Европейския 
екологичен фестивал „Зелена вълна – 21 век”, организиран от едноименната 
фондация и представителството на Европейската комисия в България.

Фестивалът стартира с презентации и практическа симулация на 
наводнение, ръководени от експерти на областната организация на БЧК, и на ОУ 
„Пожарна безопасност и защита на населението”. Младите доброволци от МАЕ 
демонстрираха завидни умения при оказването на първа помощ.  

Гости на фестивала бяха д-р Никола Николов – представител на Секретариата 
на НС на БЧК и Васил Гурев - ръководител на Националния екип за работа при 
бедствия, аварии и катастрофи, който изнесе презентация, свързана с конкретни 
действия на екипа по време на критични обстановки в страната.

Учение по европейски проект

Монтана 
16 октомври 2014 г.

В учебния център на ОУ „Пожарна безопасност и защита на населението” 
се проведе мащабно учение по европейски проект, с цел оптимизиране на 
координацията, управлението и провеждането на оперативни и спасителни 
дейности при възникване на бедствени и аварийни ситуации.

В полева симулация над 100 служители демонстрираха придобитите знания за 
действия при наводнение, земетресение и промишлена авария. Доброволци от МАЕ участваха в медицинския пункт по първа 
помощ и психосоциална подкрепа, а пострадалите бяха транспортирани с линейката на БЧК.
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Силистра
октомври 2014 г.

Обмяна на опит с участниците в националното учение „Кюстендил 2014” 

Тодор Костадинов, Севда Узунова и Кирил Киров от ДЕРБАК, участници в 
националното учение „Кюстендил 2014”, споделиха с останалите членове на екипа 
личните си преживявания, впечатленията и придобитите умения и опит по време 
на учението. Според тях наученото ще им бъде полезно както в качеството им 
на членове на силистренския екип, така и като на обикновени граждани.

ПАРТНЬОРСКА МРЕЖА ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ

През учебната 2014/2015 г. 1 537 нуждаещи се деца от цялата страна ще получават безплатна храна по програма 
„Топъл обяд” на БЧК. Средствата за храната в размер на 155 683 лв. са осигурени от Партньорска мрежа за 
благотворителност на БЧК. Собствения принос на областните организации на БЧК е 66 961 лв. През тази учебна година 
по програма „Топъл обяд” ще бъдат реализирани 29 проекта в общини и села на 26 областни центрове на страната.

През 2014 г. Партньорска мрежа за благотворителност на БЧК навършва 10 години от създаването си. За този 
период над 9 500 деца са се хранили в трапезариите на БЧК, а предоставените средства до момента са в размер на 
1 402 633 лв., набрани чрез различни кампании с партньорите от Мрежата.

Кока-Кола ХБК България предостави 
средства на БЧК за осигуряване през 
учебната 2014/2015 година на топъл 
обяд за 78 деца в неравностойно 
положение от СОУ „Христо Ботев” в 
Драгоман. Служители на компанията се 
включиха с доброволен труд в старта 
на програмата и почерпиха малчуганите 
от училището със сокове „Капи” и 
минерална вода „Банкя”.

Гости на събитието бяха зам.-

Кока-Кола ХБК България осигури безплатна топла храна за деца в 
неравностойно положение

София област
20 октомври 2014 г.

председателят на БЧК и председател на областната организация на БЧК д-р Валентин Пеев, председателят на общинския 
съвет Венцислав Димитров и зам.-кметовете на общината Емилия Милушева и Лидия Банкова. 

Кока-Кола ХБК България си сътрудничи с Българския Червен кръст в рамките на Партньорската мрежа за благотворителност. 
Изпълнителният директор на фирмата Светослав Атанасов и председателят на БЧК Христо Григоров подписаха на специална 
церемония през месец август Генерално споразумение за партньорство. Целта на документа е обединяване и координиране 
на усилията на двете страни при разработване на програми и проекти за съвместни действия, насочени към извънредни 
ситуации, природни бедствия, подкрепа на хора в неравностойно положение и други.

„Johnson & Johnson” подкрепя програма „Топъл обяд”

София
октомври 2014 г. 

Компанията „Johnson & Johnson” ще дари 8 000 обяда на социално слаби деца от 
различни области на страната. За много от тях предоставянето на безплатна 
храна е единствената възможност да ходят редовно на училище. 

Недохранването е фактор за здравословните проблеми и за развитието на 
децата. Поради тежките икономически условия все повече деца нямат достъп до 

Членовете на Екипа анализираха изпълнението на Плана на дейностите за 2014 година. Предстои провеждането на още 
2 обучения и заключителна годишна сбирка през декември.

здравословна топла храна. Главната цел на „Johnson & Johnson” е да подкрепи физическото развитие на сираците, бездомните 
и децата на самотни родители, да съдейства за приобщаването им към естествената им среда в училище и да предотврати 
опасните влияния на улицата – зависимости, трафик, престъпност. 

Кампанията на „Johnson & Johnson” подкрепя не само децата в България, но ще обхване и Румъния, Сърбия, Словения, Босна 
и Херцеговина и Хърватска. Дружествата на Червения кръст в тези страни започват реализирането на модела на БЧК - 
програма „Топъл обяд”, който бе високо оценен от тях като резултатна дейност за подобряване  здравето и на физическото 
развитие на децата в неравностойно положение.
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Габрово
18 октомври 2014 г.

Като част от проект на Европейския център за иновации, образование, наука и 
култура, доброволци на БМЧК организираха и проведоха ролевата игра „Raid Cross” 
за ученици от професионалната техническа гимназия „Д-р Никола Василиади”. 
Участниците трябваше да преминат през различни ситуационни постове на 
територията на страна, въвлечена във военен конфликт. За да се справят с 
различни проблеми, те приемаха последователно ролите на цивилни, на войници 
и на хуманитарни работници. По този начин се интерпретираше случващото се, 
разсъждаваше се върху теми като хуманност и насилие и се коментираха методи 
за разрешаване на конфликтни ситуации.

Проектът “Raid Cross “ на Европейския център за иновации, образование, наука 
и култура и Български младежки Червен кръст се реализира по програма „Младежки 

Видин

Служители на Секретариата на областната организация на БЧК предоставиха 
на петгодишното момченце, останало пълен сирак след трагичния инцидент в завод 
„Миджур”, дрехи, обувки, играчки и канцеларски материали. Дарението е от верига 
магазини „Хиполенд”, активен партньор на БЧК в различни хуманитарни каузи.

Ролева игра изгражда ценности за живота

дейности”, с финансовата подкрепа на община Габрово. Целта е популяризиране на доброволчеството сред младите хора чрез 
основните човешки ценности - солидарност, съпричастност, приятелство, свобода и хуманност, формиране на нагласи на 
толерантност и уважение към човешкото достойнство.

Повече информация може да се получи на специално разработения по проекта сайт http://raidcross.eu/

ПОДАДЕНА РЪКА

Помощ за сирачето от Средогрив

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

Плевен
15 октомври 2014 г.

За втора поредна година Изпълнителната агенция по трансплантация, заедно с над 20 пациентски и партньорски 
организации провеждат в цялата страна поредица от събития, посветени на различните аспекти на донорството 
и трансплантациите. В България над 1000 души са в листата на чакащите за трансплантация на орган, двойките с 
репродуктивни проблеми са 145 000, от трансплантация на стволови клетки се нуждаят 100 души. Идеята на Европейския 
ден на донорството и трансплантациите - 11 октомври, е да провокира дебат и информираност по проблемите на 
органното донорство, както и да спомогне за провеждане на така важния разговор за донорството още на ниво семейство.

Седмица на донорството и трансплантациите 

Асоциацията на студентите медици 
в България – клон Плевен, членовете на 
Асоциацията на болни от пулмонална 
хипертония и БМЧК организираха 

информационна кампания, по време на 
която студенти и доброволци раздаваха 
на гражданите материали, свързани с 
популяризиране на донорството.

Шумен
16 октомври 2014 г. 

БМЧК се включи в информационната 
кампания, като доброволци раздаваха 

рекламни и агитационни материали 
в центъра на града и запознаваха 
обществеността със състоянието на 
донорството у нас. 

Силистра
18 октомври 2014 г.
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Доброволци  от младежката 

организация раздаваха на минувачите, 
които желаеха да се запознаят с 
донорството по света и в нашата 
страна, специални комплекти с 
рекламни материали. По желание 
на учители такива комплекти бяха 
предоставени и на ученическото 
общежитие в града, където живеят 
над 100 средношколци.

Доброволци отбелязаха Международния ден за борба с глада - 16 октомври 

Велико Търново

З а  п о р е д е н  п ъ т  м л а д и т е 
червенокръстци  ор ганизира ха 
благотворителна акция за събиране на 
храни. Пред входовете на магазините 
те призоваваха своите съграждани да 
бъдат съпричастни с гладуващите хора 
и да дарят закупена от тях пакетирана 
стока (олио, брашно, ориз и други 
продукти от първа необходимост). 
Част от събраните продукти 
послужиха за организирането на 
благотворителен обяд за социалнослаби 
лица в обществените трапезарии 

Кърджали

В навечерието на отбелязването на 100-годишнината от създаването на първото 
дружество на Червения кръст в Кърджали, доброволци от Младежкия авариен екип 
проведоха демонстрация по оказване на първа помощ на пострадали при битов 
инцидент пред учениците и учителите на СОУ „Хр. Ботев” в Джебел.

Василка Симитчиева – председател на общинската организация на БЧК в града и 
Жана  Чакърова-Шукерска – директор на Секретариата на областната организация, 
наградиха най-добре представилите се ученици в конкурса за есе и рисунка под 
надслов „Направеното добро не се забравя”.

Юбилейни инициативи

Сливен
17 октомври 2014 г.

Като член на местния обществен 
съвет за подкрепа на донорството, БЧК 
се включи в националната кампания, 
под мотото “Прегръдката на Сливен”. 
Доброволци на БМЧК и на обществения 
съвет отбелязаха заедно Европейския 
ден на донорството с информационно-
разяснителна акция. Съвместно с 
младежкия дом бе организиран дебат на 
тема “Донорството - най-висша форма 
на любов към ближния”.

Варна

Със  съвместна  инициатива 
доброволците  от младежката 
организация на БЧК и представители 
на  Духовно -просветен  център 
„Св. Архангел Михаил” отбелязаха 
международния ден. Те почетоха хляба, 
като участваха в приготвянето му 
под вещото ръководството на по-
възрастни доброволци от Център 
„Домашни грижи” към областната 
организация на БЧК.

Смолян

По повод 16 октомври в природо-
математическата гимназия “Васил 
Левски”  доброволците на БМЧК 
поставиха табло, което визуализира 
отговорното отношение на младите 
хора към храната и към децата, 
които се нуждаят от нея. По време на 
междучасието се проведе и неформална 
дискусия по темата.

Омесването и изпичането на 
благотворителния хляб се извърши в 
двора на църквата и бе поднесен на 
самотни и болни възрастни и хора, 
обгрижвани от „Домашни грижи”.

на  Велико Търново и  Лясковец. 
Останалите ще бъдат дарени под 
формата на хранителни пакети на хора 
в неравностойно положение.

Варна
15 октомври 2014 г.

По повод Международния ден на 
белия бастун, доброволци на БМЧК 
организираха и проведоха обучение по 

В подкрепа на незрящите хора
първа помощ в СОУ за деца с нарушено 
зрение „Проф. Иван Шишманов” в кв. 
Аспарухово. Учениците научиха видове 
превръзки при повърхностни рани и 
счупвания и имаха възможност да се 
упражнят при направата им. Получиха 

и ценни съвети кога и как в случай на 
инцидент да се обаждат на телефон 
112. Участниците в обучението получиха 
свидетелства, които за напълно 
незрящите деца бяха изписани с Брайлова 
азбука. 



стр. 5Издание на Българския Червен кръст

Бюлетин

Благотворителен концерт

Търговище
октомври 2014 г.

Благотворителен концерт под мотото „Деца помагат на деца“ организира 
БМЧК в Попово, съвместно с Народно читалище “Св. Св. Кирил и Методий - 
1882”. Събраните средства са в подкрепа на деца с онкологични заболявания. 
Инициативата на доброволците подкрепиха танцов ансамбъл “Северняци”, танцова 
формация “Чар”, “Студио за класически и съвременни танци”, вокална група “Орхидея”.

„Внимание! Риск от трафик!”

Трафикът на хора винаги е съпътстван от насилие, контрол, принуда и фалшиви 
обещания. За голяма част от обществото този проблем звучи нереално, но 
истината е, че той е една от най-големите опасности за младите хора в България.

По повод Европейския ден за борба с трафика на хора, БМЧК организира 
информационна кампания с хепънинг, в който участваха и доброволци на други 

Пловдив
18 октомври 2014 г.

Ателието на доброволците на БМЧК “Къща в небето” събра приемни деца, за 
да им покаже как се рециклира хартия в домашни условия. С помощта на ваничка 
с вода, дървена рамка с мрежа и пасатор всеки от малките посетители, влагайки 
и собствен почерк в изработването на новия материал, си направи свой лист 
дизайнерска хартия от стари вестници, брошури и плакати.

Приемна грижа
Шумен
18 октомври 2014 г.

партньорски организации. По време на проявата бяха разпространени множество брошури с информация за риска от трафик, 
за начините за разпознаване на опасността и за търсенето на помощ. Гражданите можеха да посетят импровизиран пункт, на 
който оставяха свои послания за личната свобода. С цел повишаване и ангажиране на вниманието на обществото по проблема, 
доброволците пресъздадоха житейски ситуации на трафик. В небето полетяха разноцветни балони с надпис „Свобода”.

Кампанията бе част от дейностите по проект „Обществена кампания за превенция на трафика на хора в област Пловдив 
- Внимание! Риск от трафик!”.

Със съдействието на екипа по приемна грижа по проект „И аз имам семейство” 
към общината, БМЧК проведе обучение за приемни родители. Много емоционална и 
полезна беше срещата според участниците. Обсъдените проблеми бяха свързани с 
трудностите при раздялата на приемното семейство с децата и с възможностите 
за осиновяването им. Водещ на обучението беше Цветелина Ганева - психолог, 
доброволец на БМЧК.

Докато родителите бяха ангажирани доброволци на БМЧК поеха грижата за 
децата, като им организираха игри, рисуваха заедно и четоха приказки.

Търговище
октомври 2014 г.

ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ

Във връзка с плана за работа през 2014 
г. и като част от дейностите за развитие 
на доброволчеството, областната 
организация на БЧК организира в Букурещ 
изнесено обучение за щатния състав, за 

Укрепване на доброволческите структури

Ямбол
18-19 октомври 2014 г.

ключови ръководни кадри в структурата 
на БЧК и за активни доброволци с доказан 
принос в развитието на организацията. 
Основна цел на обучението беше 
укрепване  на  доброволческите 
структури, посредством съвременния 
доброволчески мениджмънт, и на ролята 

на организацията като партньор на 
държавната и местната власт за 
хуманитарна подкрепа. Обучители 
бяха инж. Митко Филипов, директор 
на Секретариата на областната 
организация и Добриела Праматарова, 
специалист в БЧК.

Школата за изобразително изкуство “Арт Попово” при Дом на културата предостави свои произведения за благотворителния 
базар преди концерта. 
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Бюлетин

Цяло денонощие търсиха изгубена възрастна жена

Сигнал, получен малко след 19 часа в Централния диспечерски пункт на ПСС, от сина на 75-годишна жена, че майка му е излязла на 
разходка в планината и не се е прибрала, вдигна на крак спасителите от база „Алеко”. След анализ на събраните данни и многократни 
опити да се свържат с изгубената по GSM, група от 10 души започва претърсване на районите в средната и ниската част на западна 
Витоша. Жената не е открита. На следващия ден тръгва втора група от 12 спасители, които около 17.30 ч. откриват изчезналата в 
дере край Бялата вода. Възрастната жена е отпаднала и със симптоми на хипотермия. Транспортирана е със спасителна количка и е 
предадена на екипите на Спешна помощ.

ПЛАНИНСКО СПАСЯВАНЕ

СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ

Шумен
16 октомври 2014 г.

Доброволци, работещи по проект 
“Повишаване  информираността на 
обществото по проблемите на възрастните 
хора и лобиране за техните права” към 
областната организация на БЧК, участваха 
със свои изделия в изложба-базар на 
кулинария и ръкоделие. Те бяха сътворили 
истински вкусови шедьоври и произведения 
на изкуството от прежда, пластмаса и други 
подръчни материали. 

Изложбата бе посветена на патронния 
празник на пенсионерски клуб № 9 и още 
веднъж доказа, че възрастните хора могат 
да продължат социалния си живот и да бъдат 
полезни на обществото и като пенсионери.

Полезни инициативи на възрастни доброволци

Видин
15 октомври 2014 г.

Служители на областната червенокръстка 
организация поднесоха символичен подарък на 
пенсионерски клуб „Мадона” в Белоградчик по 
повод 35-годишнината от създаването му. 
Преди месец членовете на клуба организираха 
и проведоха дарителска кампания за набиране 

Смолян
17 октомври 2014 г.

Доброволки на БЧК в пенсионна възраст 
преминаха обучение по психосоциална 
подкрепа, водено от Цвета Чолакова, също 
доброволка. Темата се оказа вълнуваща и 
любопитна, а наученото - безкрайно полезно и 
приложимо в живота на хората от третата 
възраст. Обученията ще продължат по 

Ямбол
октомври 2014 г.

Областната организация на БЧК 
организира информационни срещи по 
проект „Повишаване информираността на 
обществото по проблемите на възрастните 
хора и лобиране за техните права” за 
популяризиране на целите, дейностите и 
постигнатите резултати до момента. 
Участваха възрастни хора от Елхово, 
от Дамски клуб на пенсионера и от Клуб 
на инвалида. Гергана Георгиева, щатен 
специалист в БЧК, и Костадин Атанасов, 
представител на целевата група по проекта, 
презентираха постигнатите резултати 
и споделиха опит и добри практики от 
реализираните до момента застъпнически 
кампании в полза на възрастните хора. 
Партньор на БЧК при организирането на 
срещите беше служба ”Социални дейности” 
към община Елхово с ръководител Мариана 
Милева.

Националният съвет на Българския Червен кръст поднася своите най-искрени и дълбоки съболезнования по повод кончината на Юлия 
Василева – дългогодишен заместник председател на видинската червенокръстка организация.

Смъртта ни отне един изключителен човек, който всеотдайно посвети голяма част от дните си в полза на Българския Червен кръст, 
на хуманизма и на милосърдието, който беше съпричастен с болките и неволите на хората около себе си и смело защитаваше правата на 
нуждаещите се от помощ. 

Поклон пред паметта й!

Витоша, база „Алеко”
18 октомври 2014 г.

на средства и помощи за пострадалите от 
наводненията в Мизия. Събраната сума беше 
преведена по дарителската сметка на БЧК, а 
материалните помощи – изпратени в Мизия.

програма и в пенсионерските клубове в 
общините Смилян, Арда и Момчиловци.

IN MEMORIAM


