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София
30 ноември 2015 г. 

За шеста поредна година Българският Червен кръст и търговска верига 
хипермаркети „Кауфланд България” стартираха съвместната си Коледна 
благотворителна кампания в подкрепа на Програма „Топъл обяд“, по която 
Партньорската мрежа за благотворителност на БЧК осигурява безплатна топла 
храна за деца от социалнослаби семейства, сираци и полусираци.

Във всички магазини в страната до 8 януари 2016 г., ще бъдат поставени 
благотворителни кутии с логото на БЧК, където клиентите ще имат възможност да 
даряват парични суми. Целта на благотворителната инициатива е да се наберат 
средства за осигуряване на безплатен обяд в училище за нуждаещи се български 

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ

Коледна кампания на БЧК и Кауфланд

Варна
1 декември 2015 г.

През настоящата учебна година 2015/2016 БЧК започна предоставянето на безплатен обяд на 75 ученици в град Долни Чифлик 
- СОУ „Васил Левски”, и във варненския кв. „Аспарухово” - СОУ ”Любен Каравелов”. Децата, от семейства в неравностойно положение 
и от семейства, пострадали тежко от наводнението през 2014 г., са предложени от училишните ръководства и са одобрени по 
критерии от социалните служби. За тях безплатната топла храна за обяд е стимул да посещават редовно учебните занятия.

При стартирането на проекта всички деца получиха пакет здравословни храни от БМЧК.
Програма „Топъл обяд” се осъществява с подкрепата на фондация „Дордрехт - Варна”.

София област
25 ноември 2015 г.

Благодарение на съвместните усилия на членовете на „Партньорска мрежа за благотворителност“, през учебната 
2015/2016 г. 1 650 деца от социалнослаби семейства на територията на 26 области в страната ще получават всеки 
учебен ден безплатна топла храна в училище. Програма „Топъл обяд“, която стартира преди 11 години, до момента 
е осигурила топъл обяд на 11 200 деца.  

Програма „Топъл обяд” 2015/2016 учебна година

На специално организиарано от община Драгоман събитие, в присъствието на областния управител Росица Иванова и 
с участието на зам.-председателя на БЧК д-р Валентин Пеев и на директора на БЧК - София-област д-р Юри Торнев бе даден 
старт на програма „Топъл обяд“ за 70 деца от СОУ „Христо Ботев”. Храната се осигурява с финансовата подкрепа на „Кока-Кола 
ХБК България“.

Малките възпитаници посрещнаха гостите с песни и танци и получиха вкусни подаръци от фирма „ЛКС“ – София, която 
тази година доставя кетъринга в училището. 

Събитието, организиарно с огромно старание и желание от общинската администарция и от училищния персонал, превърна 
благородната инициатива в празник.

деца и по този начин те да бъдат върнати в клас, да се намали заболеваемостта сред тях, произтичаща от нередовно и 
непълноценно хранене. 

До сега, за 5 години, чрез Кауфланд България българските граждани са предоставили в помощ на уязвими деца 200 894 
лв. БЧК благодари на клиентите и на ръководството на търговската верига за хуманния жест да помогнат на деца в беда. 
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Областната организация на БЧК организира трапезария по програма „Топъл 
обяд” в столовата на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” в Угърчин. 60 ученици на възраст 
от 7 до 18 години - от социалнослаби семейства, сираци и полусираци, редовно 
посещаващи учебните занятия, ще получават всеки учебен ден здравословна топла 
храна. Списъкът с включените в програмата деца се утвърждава от училищното 
ръководство, след извършено социално анкетиране.  

Успешното реализиране на проекта вече четвърта година допринася както за 

Шумен
30 ноември 2015 г.

Програма „Топъл обяд” на БЧК за учебната 2015/2016 г. стартира с откриването на Националната благотворителна кампания 
в магазин „Кауфланд”. Ще бъде осигурена безплатна храна на 133 деца в неравностойно положение от помощното училище 
„Станата”, Нови пазар, ОУ „Христо Ботев“, с. Янково и СОУ „Панайот Волов“ - Каспичан.

подобряване качеството на хранене и на психосоциалния климат на децата през зимните месеци, така и за повишаване на 
авторитета на БЧК в обществото като хуманитарна организация, работеща в полза на най-уязвимите.

ГОТОВНОСТ ЗА БЕДСТВИЯ

Знания и умения в действие
В рамките на изпълнявания от Българския Червен кръст проект „Подготвени заедно за бедствия, аварии и 

кризи“, финансиран от Фонда за реформи, свързани с гражданското общество на Българо-швейцарската програма 
за сътрудничество, бяха сформирани три екипа за действие при бедствия в областите Видин, Монтана и Перник. Те 
преминаха подготовка за оказване на помощ на населението в кризисни ситуации. В заключителната част на проекта 
се проведоха демонстративни учения, по време на които получените знания и умения бяха тествани на практика.

Монтана
28 ноември 2015 г.

На полигона на ОУ „ПБЗН“, новосформираният екип за работа при бедствия на областната организация на БЧК демонстрира 
спасяване и оказване на помощ на пътници, пострадали при пожар във влак. 

Видин
29 ноември 2015 г.

На плаж „Баба Вида“, областната организация на БЧК проведе учение на новосформирания екип за работа при бедствия, 
при което бе оказана помощ на население, пострадало след наводнение. 

В занятията, наред с доброволните екипи, участваха представители на Секретариата на Националния съвет на БЧК и 
партньори от областните институции, ангажирани със защитата на населението в ситуации на бедствия.
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Активни възрастни хора

НУЛЦ на БЧК, с. Лозен
24-26 ноември 2015 г.

СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ

В рамките на проект „Повишаване 
информираността на обществото 
по проблемите на възрастните 
хора и защита на техните права“ 
б е  о р га н и з и р а н  с е м и н а р  з а 
прилагане на участническия подход 
при съвместното развитие на 
общността. Д-р Надежда Тодоровска, 
з а м . - ге н е р а л е н  д и р е к то р  н а 
БЧК, приветства участниците и 
отбеляза, че организацията развива 
много дейности в подкрепа на 
с а м о с т о я т е л н и я  ж и в о т  н а 
възрастните хора - поколението, 
носител на ценностна система 
и добродетели, които трябва да 
следваме.

В семинара, ръководен от Раиса 

БЧК – партньор в практически занятия за реакция при бедствия

Кърджали
ноември 2015 г.

За поредна година в града се проведе европейският екологичен фестивал „Зелена вълна – 21 век“. Организатори 
на събитието са Европейската комисия, фондация „Европейски екологичен фестивал“ и община Кърджали.

В рамките на фестивала представители на областната организация на БЧК, Национална служба „Пожарна 
безопасност и защита на населението“ на МВР и дирекция „Национална система 112“ проведоха с ученици и 
преподаватели практически занятия за реакция в критични ситуации, природни бедствия и аварии. Занятията 
завършиха с открита демонстрация по първа помощ на членове на Младежкия авариен екип.

Синелникова – експерт от Швейцарски Червен кръст, участваха щатни служители и доброволци от областните 
организации на БЧК в Благоевград, Враца, Добрич, Пловдив, Русе, Смолян и Ямбол. Целта бе те да придобият умения 
за планиране и осъществяване на дейности, съобразени с местните нужди, като използват участнически подход. 
Обучението включваше и разнообразни интерактивни дейности, които допринесоха за по-бързо и ефикасно 
възприемане на представените методи на работа.

В общата дискусия активно се включиха представителите на третата възраст, които поставиха на обсъждане 
проблеми и предизвикателства, свързани с дейностите по лобиране, работа с медиите, партньорство със 
заинтересовани страни и международно сътрудничество с други организации, реализиращи подобни проекти 
с възрастни хора.
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Стара Загора
ноември 2015 г.

Приключиха единадесетте информационни срещи от националната кампания 
„Заедно за съпричастността“. Над 140 доброволци и координатори на БЧК в областта, 
представители на неправителствени организации, на общински администрации и 
кметове на населени места бяха запознати от експерти на областния информационен 
център с възможностите за заетост, обучение и достъп до социални услуги по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Популяризирането на 
действащите и предстоящи процедури ще се осъществява от доброволците на БЧК по 
време на раздаването на хранителни продукти на нуждаещи се лица по програмата за 

В общинските информационни срещи участваха координатори, членове и 
доброволци на БЧК, представители на неправителствени организации, кметове, 
общински служители и социални работници. Те бяха запознати с целите на 
програмата за храни и основно материално подпомагане на най-нуждаещи се 
лица, финансирана от ЕС, и с предстоящите дейности, свързани с реализацията 
й в Лудогорието. Стана ясно, че над 7 000 нуждаещи се от областта имат право да 
получат пакети с 21 хранителни продукта. 

Експерти от областния информационен център представиха на участниците в 

Разград
ноември 2015 г.

„Заедно за съпричастността”

срещите подробна информация за активни и предстоящи процедури по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 
2014-2020 г. ”, насочени към подобряване на възможностите за включване на пазара на труда и социално включване. Всеки 
доброволец получи комплект материали, които да използва за информиране на подпомаганите лица при предоставянето 
им на хранителните продукти.

С удовлетворение от съвместната работа, областната организация на БЧК и областният информационен център изразиха 
готовност за сътрудничество в бъдещи инициативи за подпомагане на уязвими групи граждани. 

храни, финансирана от ЕС. 
В областта ще бъдат подпомагнати близо 8 100 души, с общо 38 килограма на човек количество храни.
Кампанията премина успешно, най-вече в Чирпан и Павел баня, където доброволци на БМЧК разгласиха инициативата чрез 

информационни брошури.

Обучение по палиативни грижи и грижи за хора с деменция

Враца
16-26 ноември 2015 г.

В рамките на проект „Домашни грижи за независим и достоен живот“ на посещение 
в областната организация на БЧК беше Андреа Хорнщайн от Швейцарски Червен кръст 
– експерт по предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги в домашна 
среда за възрастни хора и хора с увреждания. Тя се запозна отблизо с работата на 
центровете „Домашни грижи” във Враца и Оряхово. С цел мониторинг на качеството 
на предоставяните услуги бяха проведени посещения в домовете на пациентите.

Г-жа Хорнщайн изрази задоволство от начина на функциониране на центровете, 
от ефективността на оказваните грижи, от всеотдайността на медицинските сестри и 
домашните помощници, които ежедневно се грижат за над 400 пациенти.

На екипите на четирите центъра „Домашни грижи“ в областта, Андреа Хорнщайн 
проведе въвеждащо обучение по палиативни грижи и грижи за хора с деменция. 
Темите се наложиха от практиката на центровете, от големия брой потребители 
с подобни нужди и предвид факта, че към настоящия момент в страната липсват 
адекватни грижи в тези две области. Проведеното обучение ще допринесе  
медицинските сестри и домашните помощници  да  могат пълноценно да посрещат 
нуждите на своите пациенти.

Г-жа Кристине Ручман – координатор на проекта от страна на Швейцарски 
Червен кръст, също взе участие в мониторинга и обученията. Съвместно с нея бяха 
планирани бъдещи стъпки за подобряване обгрижването на възрастни хора и на 
хора с увреждания в общността.
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НУЛЦ на БЧК, с. Лозен
19-22 ноември 2015 г.

В рамките на системата за обучение и нарастване на капацитета и квалификацията на професионалистите по оказване на 
психосоциална подкрепа и провокирано от кризисните събития в България и региона - миграционен поток, наводнения и др., 
БМЧК организира надграждащо обучение „Кризисна интервенция в уязвими групи. Защита на работещите на терен“. Участваха 
представители от мрежата на професионалистите по психосоциална подкрепа от областните структури на БЧК, както и колеги 
от националните дружества на Хърватска, Сърбия, Македония и Гърция. 

Водещ на обучението бе доц. д-р Барбара Юен – международен експерт и обучител с дългогодишна практика, главен 
консултант към Референтния център по психосоциална подкрепа на МФЧК/ЧП, преподавател в университета в Инсбрук. 
Програмата включваше обучителни сесии и демонстрация на иновативни методи за оказване на психосоциална подкрепа на 
лица от уязвими групи. Предвидени бяха и теми, насочени към справяне със стреса - провеждане на дебрифинг и методи за 
запазване здравето и психическата устойчивост на работещите на терен доброволци и щатни служители.

Инициативата премина в координация с националния консултант по психосоциална подкрепа на БЧК Хенриета Илиева.

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

Експерти на Датския Червен кръст, 
със съдействието на екипа на Бежанско-
мигрантската служба на БЧК, проведоха 
обучение за социални работници от 
приемателните центрове към Държавна 
агенция за бежанците при Министерски 
съвет.

В него се включиха служители на 
Държавната агенция за бежанците 
и БЧК, представители на Каритас, на 

Съвета на жените бежанки и на ВКБООН.
Участниците бяха запознати със системата за предоставяне на убежище в Дания, като фокусът на обучението бе върху 

организацията на ежедневната работа в приемателните центрове за лица търсещи закрила. Дискутирани бяха съвместната 
работа на социалните работници на ДАБ и БЧК на терен, възможностите за прилагане на добри европейски практики в 
дейностите с търсещи и получили закрила лица, спецификата при предоставяне на грижи на непридружени непълнолетни 
бежанци.

Представителите на Датски Червен кръст, зам.-генералният директор на БЧК д-р Надежда Тодоровска и Мариана Стоянова 
– програмен мениджър на Бежанско-мигрантската служба, се срещнаха с Н. Пр. г-н Кристиан Кьонингсфелдт - посланик на 
Кралство Дания в София и коментираха досегашното сътрудничество между двете национални червенокръстки дружества. 
Обсъдени бяха възможности за бъдещо сътрудничество по отношение укрепването на системата за убежище в България.

Надграждащо обучение

РАБОТА С БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ

Ползотворно сътрудничество

София
24-26 ноември 2015 г.
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Полезни занимания с деца

Шумен
26 ноември 2015 г.

Доброволци на БМЧК проведоха среща на тема „Здравословно хранене и 
здравословен начин на живот” с първокласници от НУ „Княз Борис I“. Младежите 
разговаряха с децата за здравословните и нездравословни храни. Учениците 
рисуваха полезни и вредни продукти и разказваха за влиянието им върху 
организма на човека. Срещата приключи със забавни игри по темата.

Обучения
Ловеч
24, 25 ноември 2015 г.

Доброволци от клуба на БМЧК „Ловеч” проведоха обучение по първа долекарска помощ на 
ученици от девети и десети клас в професионалната гимназия по механоелектротехника. Младежите 
усвоиха умения за превързване на рани, за действия при изгаряния и счупвания, при хипотермия 
и хипертермия и в случаите на ухапвания от насекоми и влечуги. На учебен манекен им бяха 
демонстрирани основни стъпки при извършване на обдишване и сърдечен масаж.

Шумен
27 ноември 2015 г.

По инициатива на доброволци на БМЧК, работещи по Компонент 7, и на 
регионалната здравна инспекция, във връзка с 1 декември – Световен ден за борба 
с ХИВ/СПИН, беше организирано обучение, в което се включиха осмокласници 
от професионалната гимназия по икономика в града. Учениците бяха запознати 
с историята на болестта, с начините на заразяване и как се поставя правилно 
презерватив, с болестите предавани по полов път.

Ловеч
1 декември 2015 г.

Доброволците на БМЧК Иванета Данаилова и Николай Георгиев запознаха децата от 
втори клас на ОУ „Васил Левски” със здравословните храни и с храните, които трябва да 
бъдат избягвани, със симптомите на затлъстяване и с начините за справяне с излишните 
килограми. Интересната презентация беше придружена с интерактивни игри. За 
домашно учениците получиха задача да помогнат на любимата си героиня Червената 
шапчица, която е напълняла и не може да обуе любимите си червени панталонки. Тази различна от познатата приказка децата трябва 
да доразкажат със съвети към момиченцето как да се храни, за да изглежда отново добре и да се чуства бодра и здрава.

Кърджали
24 ноември 2015 г.

Ученици от професионалната гимназия по икономика „Алеко Константинов“  
участваха в работна среща на тема „Солидарност. Ние се грижим, осмеляваме се 
и споделяме!“, част от спечеления от училището проект „CAN and HELP“, в рамките 
на програма ACES – Academy of Central European Schools. По време на срещата, 
доброволци на БМЧК въведоха новите си приятели в света на доброволчеството и 
ги запознаха със социалните дейности и проектите, които реализират в подкрепа 
на уязвими деца и младежи. 

Работна среща

Всички участници получиха информационни материали по темата. 
Националната кампания тази година преминава под мотото „Нулева стигма, нулева дискриминация“.

Ловеч
27 ноември 2015 г.

Доброволци на БМЧК проведоха обучение на деца и младежи с увреждания, потребители на Центъра за социална 
рехабилитация и интеграция. Заниманията бяха насочени към познания за агресията – симптоми, видове, начини за 
разпознаване и начини за преодоляването й. В обучението участваха и деца от центрове за настаняване от семеен тип за 
деца с увреждания.
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Бюлетин

Годишнина
Шумен
24 ноември 2015 г.

Ново червенокръстко дружество
Ямбол
26 ноември 2015 г. 

По инициатива на ръководството на читалище „Пробуда” в града, бе учредено 
дружество на БЧК със същото име. Създаването му е не само естествен резултат 
от провежданите съвместни инициативи на БЧК и читалището през годините, но 
и осъзната необходимост от реализиране на дейности, насочени към намаляване 
на социалното игнориране на уязвими общности. 

Учредителното събрание бе открито с кратко приветствие от секретаря на 
читалището Николай Пенев. Директорът на Секретариата на областната организация 
на БЧК инж. Митко Филипов благодари за изразената от присъстващите готовност 
да бъдат част от организационната структура и да участват в дейности на БЧК.

Добриела Праматарова - специалист в БЧК-Ямбол, запозна присъстващите със 
струкурата на организацията, с нормативната й уредба и приоритетните дейности. 

Дирекция “Връзки с обществеността, маркетинг, фондонабиране и издателска дейност”
Материали: Валя Горанова; графичен дизайн: Майя Маслинкова

Тел: 81 64 721, 81 64 866; e-mail: pressoffice@redcross.bg; www.redcross.bg

Дружеството на възрастните доброволци на общинската организация на 
БЧК отпразнува 15 години от основаването си със забавна програма и с много 

ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ

Най-голям интерес предизвикаха обученията по първа помощ за различни групи от населението.
Присъстващите единодушно избраха за председател на дружеството на БЧК Желязко Тодоров, за негов заместник Милена 

Стефанова, а за касиер – Екатерина Йорданова. 

Отчетна кампания
Кърджали
26,27 ноември 2015 г.

С приключване на отчетната кампания 
в БЧК на дружествено ниво, в областта 
стартираха годишните общински отчетни 
събрания на организацията. 

В Крумовград членовете на общото 
събрание на БЧК приеха документите, 
отчитащи дейността през 2015 година, 
и плана за работа през 2016 година. В 
изказванията бе направена междинна 
оценка за състоянието на организацията, 

съпоставена с изготвената оценка на 
областно ниво. “Това ни дава възможност 
да обогатим плана за следващата, 
последна година от настоящия мандат.“ 
- сподели председателят на общинската 
организация на БЧК Радостина Пашова.

Дейността си отчете и общинската 
организация на БЧК в Черноочене, 
отбелязала през годината сериозен 
ръст на членската маса. Като една от 

най-важните предстоящи за изпълнение 
задачи през 2016 година, инж. Хайретин 
Хайрулов – председател на БЧК-
Черноочене, определи изграждането 
на активно действащ клуб на БМЧК в 
общината, което би променило облика 
и на самата организация.

О с т а н а л и т е  п е т  о б щ и н с к и 
организации на БЧК ще свикат членовете 
си на общи събрания през декември.

изненади за гостите. Младежите от БМЧК също бяха сред поканените и с топли думи на признателност и уважение поздравиха 
възрастните хора с годишнината. 

Празникът продължи с веселба и почерпка с вкусотии, приготвени от „ръцете на баба и дядо”.

Смолян
28 ноември 2015 г.
И през тази учебна година доброволците на БМЧК ще продължат провеждането на 

ателиета по психосоциална подкрепа с ученици от четвърти и осми клас, финансирано 
по програма „Партньори за социална промяна”. 

Във връзка с тази дейност, Ваня Чаталбашева – психолог и член на Доброволния 
екип за работа при бедствия, аварии и катастрофи на областната организация на БЧК, проведе специализирано обучение на 
младежи от БМЧК. Чрез иновативни интерактивни методи бяха разисквани темите за емоциите, стреса и взаимоотношенията между 
децата, проиграваха се казуси, които да подпомогнат надграждането на капацитета на доброволците в тяхната бъдеща работа.

До края на месец май 2016 година ще бъдат организирани осем ателиета с четвъртокласници и осмокласници по темите 
„Емоции”, „Стрес”, „Взаимоотношения”.


