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Делегация на БЧК участва в Уставните срещи на Международното 
движение на Червения кръст и Червения полумесец

СИЛАТА НА ХУМАННОСТТА

Делегация на БЧК, ръководена от председателя на организацията Христо Григоров, в състав доц. д-р Красимир Гигов - 
генерален директор на БЧК, Мария Христова - председател на БМЧК и директорът на дирекция „Международно сътрудничество 
и програми“ Преслава Лилова участва в Общото събрание на Международната федерация на дружествата на Червения кръст 
и Червения полумесец, на Съвета на делегатите и на Международната конференция.

Срещите бяха под надслова „Силата на хуманността“ и честваха 50 години от приемането на Фундаменталните принципи 
на Червения кръст и Червения полумесец. В тях участваха представители на 169 правителства, 185 национални дружества и 
101 наблюдатели. Предоставена бе възможност за работа не само в рамките на конкретните пленарни заседания и работни 
групи, но и за провеждането на редица двустранни и многостранни срещи за утвърждаване на съществуващи и иницииране 
на нови партньорства. 

32-та Международна конференция на Червения кръст и Червения полумесец подчерта важността за проактивно справяне 
с увеличаващите се рискове в света - да се направи повече за укрепване на общностите в борбата им с предизвикателствата, 
пред които са изправени, преди тези предизвикателства да станат бедствия. Форумът завърши с призив за по-голямо 
сътрудничество между държавите, хуманитарните организации и другите заинтересовани страни за справяне с ескалиращите 
хуманитарни нужди.

Всички участници в Конференцията, представляващи правителствата, Движението и партньорските организации, 

Женева
3-10 декември 2015 г.

Първи общ дебат за Фундаменталните 
принципи на Движението

Съвмес тно учас тие на делегацията на 
РБългария и БЧК в 32-та Международна 
конференция на МФЧК/ЧП

Генералният секретар на МФЧК/ЧП Елхадж Ас Си

Двустранна среща на БЧК с Китайски ЧК

Наградените в категория “Доброволчество”Доклад на Постоянната комисия на МФЧК/ЧП

Моноуара Саркър от ЧК на Бангладеш получава 
медал “Анри Дюнан”

Хуманитарен диалог на тема “Миграция”Награда на офиса на Италианския ЧК в Сицилия
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постигнаха съгласие относно необходимостта да се удвоят усилията за справяне с най-належащите хуманитарни въпроси 
днес и да се гарантира възможността на хората в нужда да продължат да получават помощ.

Във връзка с това бяха приети резолюции, включително мерки за спазването на международното хуманитарно право и 
защитата на хора, задържани във връзка с не-международни въоръжени конфликти.

Генералният секретар на МФЧК/ЧП, г-н Елхадж Ас Си заяви: “Тази конференция прие резолюции, които ще донесат пряка 
полза както на уязвимите общности, така и на хората, които работят за тях. Резолюцията относно безопасността и сигурността 
на доброволците, например, призовава държавите да гарантират, че хуманитарните доброволци са защитени, включително 
чрез предоставяне на застрахователни и други мрежи за сигурност. “

По време на Международната конференция председателят на БЧК Христо Григоров говори за значимостта на 
фундаменталните принципи и прилагането им при реализиране на ежедневната хуманитарна дейност. Той каза: „Това е 
ключов момент за всички нас - хуманитаристите. Ние не трябва да спираме да преследваме, да прилагаме на практика, да 
демонстрираме и да разпространяваме нашите основни принципи. Сега повече от всякога, тези основни човешки ценности 
определят цивилизационните избори, които правим и описват света такъв, какъвто искаме да бъде - свят не на страх, разделяне 
и противопоставяне, а на солидарност, взаимопомощ и мир.“

Делегацията на БЧК участва в работни групи по средносрочния преглед на Стратегия 2020 на Федерацията, по насърчаване 
на отличието в процесите при работата на Управителния борд на МФЧК/ЧП. Допълнително се включи в хуманитарния 
диалог по въпросите на миграцията, в партньорските срещи на европейските национални дружества по миграцията и за 
кризата в Украйна, в панел с участието на европейския комисар Кристалина Георгиева за свързващото финансиране между 
хуманитарната помощ и сътрудничеството за развитие.

Бяха подписани доброволни хуманитарни ангажименти: за насърчаване на младежкото участие, за подкрепяне на ролята 
на комисията по събиране на данни за нарушения на международното хуманитарно право, за миграцията и трафика на хора, 
за насилието, основано на пола, за фундаменталните принципи. 

Проведени бяха двустранни и многостранни срещи с различни партньори, сред които директорите на Регион Европа 
на МФЧК/ЧП и на Офиса на ЧК в Брюксел, директора на Референтния център по първа долекарска помощ, делегациите на 
Швейцарския, Френския, Италианския, Испанския, Унгарския и на Китайския Червен кръст, на Червения Давидов щит на 
Израел, на Турския Червен полумесец и с партньори в областта на фондонабирането, комуникациите, възстановяването на 
семейни връзки, платформата за обучения на Федерацията и др.

Беше препотвърдено посещението на Генералния секретар на МФЧК/ЧП г-н Елхадж Ас Си в България през месец април 
2016 г. и бяха уговорени посещения на партньори, с цел развиване на международните отношения. 

София
15 декември 2015 г.

Документален филм и изложба за сирийските бежанци

Във връзка с Международния ден за правата на човека, Върховният комисариат 
за бежанците към ООН, с подкрепата на Българския Червен кръст, организира 
премиера на документалния филм „Границата”, а във фоайето бе открита 
фотоизложба „Очите на надеждата”, посветени на сирийските деца бежанци.

Автор на филма е сирийският журналист Нидал Хлайф, а изложбата му е 
изработена съвместно с фотографите Росен Илиев и Васил Каркеланов.

Официални гости на събитието бяха представителят за България на Върховния 
комисариат на ООН за бежанците Роланд Франсоа Вейл, председателят на 
Българския Червен кръст Христо Григоров, Златко Александров – гл. секретар на 
Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет и др.

От името на Националния съвет на БЧК, председателят Христо Григоров връчи 
на Нидал Хлайф почетен плакет за съпричастност към хуманните каузи на Червения 
кръст. Участниците в събитието бяха поздравени от танцов състав „Изворче“ от 
Двореца на децата.

РАБОТА С БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ
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Хасково
9 - 17  декември 2015 г. 

В помощ на мигрантите

На 9 декември Областната организация на БЧК подпомогна с хранителни 
продукти 115 мигранти от Ирак, изпаднали в тежко състояние. До преместването 
им в разпределителни ценрове, хората са настанени в помещение на Гранично 
полицейско управление – Ново село. 

На 15 и 17 декември БЧК предостави хранителни продукти на 80 задържани на 
граничния полицейски участък в Свиленград без документи за самоличност чужди граждани, от които 44 деца. 

На 16 декември 35 бежански семейства, настанени в регистрационно-приемателния център в Харманли получиха хигиенни 
пакети, бебешки принадлежности, зимни мъжки, дамски и детски обувки. 

Готовност за зимата
София
15 декември 2015 г.

Планинската спасителна служба към БЧК организира пресконференция, на която бе направен преглед на готовността за 
предстоящия зимен сезон на 32-та отряда, разположени в планинските селища на България, бяха припомнени рисковите 
фактори и опасностите в планината, основните правила за поведение по ски пистите и около тях и възможностите за връзка с 
Централния денонощен пост на ПСС и с нейните подразделения. През 2015 г. Планинската спасителна служба на БЧК е оказала 
помощ на 1 837 души. От тях 1 755 са случаите на ски писта и 82 са спасителните акции във високите части на планината. В 6 
от акциите е използван хеликоптер.

С помощта на мултимедия и рекламна дипляна отново бе представено новото мобилно приложение в помощ на любителите 
на планината. Обявено бе домакинството на ПСС на БЧК на годишния конгрес на Международната организация по планинско 
спасяване (ИКАР) през 2016 г., на който ще присъстват представители на спасителни служби и организации от цял свят.

В пресконференцията участваха председателят на БЧК Христо Григоров, председателят на ПСС и член на Националния 
съвет на БЧК Веселин Ганчев, и. д. директор на ПСС Радко Марков и организационният секретар на ПСС Павел Павлов.

ПЛАНИНСКО СПАСЯВАНЕ

София
21 декември 2015 г. 

Благотворителен коледен базар 

Българският Червен кръст и Съветът на жените бежанки в България организираха благотворителен коледен базар с ръчно 
изработени вещи за дома и бита и домашно приготвени кулинарни специалитети от Близкия Изток. Набраните средства ще 
помогнат на децата на бежанци да се върнат в училище и да продължат образованието си.
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ФОНДОНАБИРАНЕ

София
9 декември 2015 г.

Бизнес среща на „Партньорска мрежа за благотворителност” на БЧК

В зала „Алеко” на хотел Хилтън София се проведе традиционната бизнес среща на Партньорската мрежа за благотворителност на 
Българския Червен кръст. Присъстваха представители на организации, които са дългогодишни партньори на БЧК - домакините от 
хотел Хилтън София, Мтел, Виваком, Тераком, Уникарт, Прайм Скрийн, Метро Медия, Кока Кола ХБК България, Техносим, Уникредит 
Булбанк и Хиполенд. Представени бяха и новите партньори, с които БЧК си сътрудничи – Нестле България, Девин, ОМК и BOSCH. 

По време на срещата бяха отчетени финансовите приходи от съвместни кампании и инициативи на „Партньорска мрежа за 
благотворителност”. Представена бе и информация за Програма „Топъл обяд“ за изминалата 2014/2015 учебна година, както и 
за настоящата 2015/2016 г.

През последните учебни години постоянно нараства броят на децата, включени в програмата. За изминалата 2014/2015 г. 1 
537 нуждаещи се деца от 26 области в страната са получавали безплатна топла храна всеки учебен ден. За тази учебна година 
броят на децата вече е 1 650, отново в 26 области. Обхваната е почти цялата страна, като все повече се увеличава и финансовият 
принос на областните организации на БЧК, който за изминалата година е в размер на 66 960 лв., а за тази година е 86 420 лв. 
Изтъкната бе устойчивостта на програмата, която за 11 години е обхванала 11 200 деца. Предоставените до момента средства са 
1 615 724 лв. или 807 862 безплатни обяда.

Бяха презентирани Коледните кампании, които БЧК реализира тази година - с продажба на коледни картички на фирма 

София
17 декември 2015 г.

Благодарност за подкрепата

Дългогодишният партньор на 
Българския Червен кръст Кока-Кола 
отпразнува тържествено 50 години от 
стъпването си в България и 10 години 
от придобиването на минерална вода 
Банкя под надслов „Предай добро 
нататък”.

Ю б и л е й н а т а  г о д и ш н и н а  б е 
прекрасен повод организацията ни да изрази дълбока благодарност за съпричастността на компанията към каузите на 
Червения кръст и да й връчи от името на Националния съвет на БЧК иконата на Света Богородица, символ на любов, закрила 
и доброта. 

„Изпълнявайки активно Генералното споразумение за сътрудничество помежду ни, което включва съвместни действия, 
насочени към извънредни ситуации, природни бедствия и подкрепа на хора в неравностойно положение, ние преминахме 
границите на обикновеното партньорство и работим като приятели. Много често само един разговор по телефона с 
представителите на Кока-Кола е достатъчен, за да ни бъде предоставена незабавна помощ при възникване на необходимост 
от чиста питейна вода за нуждаещите се. 

Българският Червен кръст високо цени човешката ангажираност на ръководителите и на служителите на компанията и 
социалноотговорната им политика в полза на нуждаещи се граждани. Илюстрация на нашата признателност са десетките 
усмихнати детски очи, които тези добри хора изпълниха с надежда, че не са сами, че има милосърдие и солидарност. А един 
голям червен камион, красив като рекламна картичка, обикаля в момента българските градове и ще сбъдне мечтите и ще сгрее 
сърцата на още много деца в беда, които заслужават топлина и обич.” – се казва в поздравителния адрес от ръководството 
на БЧК, поднесен на изпълнителния директор на Кока-Кола Светослав Атанасов от д-р Валентин Пеев, зам.-председател на 
Националния съвет на БЧК. 

„Вие приятели от Кока-Кола изпращате 2015 г. по много специален начин, а ние ще предадем доброто нататък, за да осигурим 
безплатна храна и да върнем в училище още много деца в неравностойно положение.” – каза д-р Пеев при връчването на 
иконата.
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София
декември 2015 г.

По повод Коледните и Новогодишни празници БЧК и Имърчантпей ООД стартираха 
съвместна благотворителна кампания. Със специално изработени дигитални 
картички със знака на БЧК, Имърчантпей ООД и нейното дъщерно дружество 
Eкомпросесинг ще поздравят служителите и клиентите си по повод предстоящите 
светли празници. Набраните средства ще бъдат дарени за наблюдаваното жилище 
на БЧК „Шарената къща“.

Имърчантпей ООД е международна компания в областта на онлайн 
комуникационните услуги, онлайн плащанията и картовите транзакции.

Съвместна кампания на БЧК и „Кредихелп“ ООД
София
1 декември 2015 г.

Българският Червен кръст и „Кредихелп“ ООД, небанкова финансова институция за предоставяне на парични заеми на 
физически лица, стартираха съвместна кампания за набиране на средства в полза на Програма „Топъл обяд“. 

Компанията ще предостави на БЧК един процент от своите приходи за декември 2015 г. за осигуряване на безплатна топла 
храна на нуждаещи се деца. 

Благотворителна инициатива на БЧК и Имърчантпей ООД

София
11 декември 2015 г.

БЧК и Студио К 11 стартираха съвместна кампания под надслов „Играй и дарявай“ за набиране на средства в подкрепа на 
пострадали при бедствия, аварии и катастрофи чрез разпространяване на мобилно приложение за смартфон.

Играта представя видео реклами, които ще се заплащат от рекламиращите компании. Инициативата ще продължи до 11 
март 2016 г.

Играй и дарявай

Уникарт със знака на Червения кръст, с дарения в кутии със знака на БЧК, поставени във всички магазини (общо 55) от веригата 
хипермаркети Кауфланд, с отчисления от продукт и дарения чрез бутон от клиенти на Самекс ЕООД, както и две съвместни 
Коледни кампании на БЧК и Кока Кола ХБК България.

Представени бяха и новите инициативи, свързани с регулярното дарителство, които ще бъдат реализирани през следващата 
година, а именно дарения чрез „директен дебит“ и регулярни дарения чрез изпращане на SMS на кратък номер 1255. 

Национален институт на правосъдието подкрепя Фонд „ПТП“ на БЧК

София
декември 2015 г.

По повод настъпването на коледните и новогодишните празници, Национален институт на правосъдието подкрепи 
Национален фонд за подпомагане на деца, пострадали при „ПТП“. Институцията дари 10% от стойността на всички картички, 
които закупува за поздрав към свои партньори. 

Благотворителна кампания на БЧК и Хюманита ООД

София
15-31 декември 2015 г.

От всеки продаден артикул в онлайн магазина на Хюманита ООД www.DressYou.bg 
ще се отчисляват по 0,50 лв. в подкрепа на Програма „Топъл обяд“ на БЧК. 

www.DressYou.bg е онлайн магазин, който предлага богат асортимент от мъжки, 
дамски и бебешки дрехи. Компанията ще дари минимална сума от 500 лв. за 
осигуряване на безплатна храна в училище на деца в риск.
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“Годишни награди за пътна безопасност 2015”

София
10 декември 2015 г.

За пети пореден път в края на годината експертно жури оцени реализираните инициативи в областта на пътната 
сигурност и добрите практики, свързани с повишаване на безопасността на движението, културата на пътя и намаляването на 
пътнотранспортните произшествия. 

Наградите бяха обявени на официална церемония в хотел Шератон, организирана от Фондация „Годишни награди за 
пътна безопасност”, с подкрепата на Министерство на вътрешните работи, Държавно-обществената консултативна комисия 

ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ

БЧК подпомага деца, пострадали при катастрофи
София
10 декември 2015 г. 

Във връзка с традиционното предоставяне на парични помощи преди Коледа на деца, пострадали при катастрофи, БЧК 
организира заседание на Консултативния съвет на Националния дарителски фонд за подпомагане на деца, пострадали при ПТП. 
Участваха представители на Министерство на вътрешните работи, Министерство на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията, ДОККПБДП, Здравноосигурителен институт АД, Съюз на българските автомобилисти, Асоциация на вносителите на 
автомобили, Асоциация на автомобилните производители и техните оторизирани представители в България и Булмедика ООД.

Консултативният съвет разгледа и гласува да бъдат удовлетворени всички 53 молби, постъпили в Националния съвет на 
БЧК за лечение и възстановителна терапия на децата, претърпели пътни инциденти. Гласуваната помощ е в размер на 32 100 
лв. Булмедика ООД за втора поредна година дари 10 000 лв. и по предложение на представителите на компанията бе приложен 
индивидуален подход при определяне на финансовата помощ на децата, нуждаещи се от по-специфично лечение. Тази година 
много от децата, кандидатствали за парична помощ, са с тежки и много тежки увреждания и травми. Връчването на финансовите 
средства на семействата ще се осъществи от областните организации на БЧК.

Заседанието завърши с празнична торта по повод 10–годишнината от създаването на Фонда. Бяха отчетени и резултатите - за 
периода с 289 577 лв. са подпомогнати семействата на 508 деца от цялата страна. 

Силистра
декември 2015 г.

Родителите на Елда Раданова от с. 
Нова Черна получиха от областната 
организация на БЧК финансовата помощ 
от Националния дарителски фонд за 
подпомагане на деца, пострадали при 
ПТП. Момиченцето бе зарадвано с 
коледни играчки и с пожелания за бързо 
оздравяване.

Добрич
декември 2015 г.

Рейлин Демирев на 4 г. от с. Люхово, 
община Балчик получи парична сума за 
долекуване от Националния дарителски 
фонд за за подпомагане на деца 
пострадали при ПТП.

Хасково
декември 2015 г.

П р е дс та в ите л и  н а  о б л а с тн ата 
о р г а н и з а ц и я  н а  Б Ч К  в р ъ ч и х а 
финансовата помощ за възстановяване 
и рехабилитация на родителите на Лидия 
Манева и на Божидар Иванов, гласувани 
от Консултативния съвет на Националния 
дарителски фонд за подпомагане на деца, 
пострадали при ПТП. 
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В помощ на хората от третата възраст
Добрич
декември 2015 г. 

В навечерието на Коледа, областната организация на БЧК предостави хранителни продукти на възрастни хора с ниски доходи. 
Храните - боб, леща, ориз, олио, захар, брашно и макарони, са набрани през ноември месец, по време на обществена кампания в 
училищата на Добрич, която се провежда вече девета поредна година.

В благотворителната инициатива участваха децата и техните семейства от 19 училища. Бяха събрани близо 5 000 кг храни.

СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ

по проблемите на безопасността на 
движението по пътищата, Българския 
Червен кръст, Националното сдружение 
на общините в Република България, 
Съюза на българските автомобилисти и 
Национална асоциация „Професионална 
подготовка и квалификация”.

На победителите в категорията 
„Инициативи от детски градини и 
училища” - ОДЗ “Червена шапчица” - 

град Септември, и ОДЗ №7 “Слънчо” от Пазарджик отличията връчи зам.-генералният директор на БЧК д-р Надежда Тодоровска.
Инж. Слави Пачалов от Българския Червен кръст получи специална награда за личен принос в спасяването на човешки 

животи на пътя.

Първа помощ на работното място
Ямбол
12 декември 2015 г.

По предложение на БЧК в град Болярово се проведе поредният курс по първа 
помощ на работното място за служители от общинската администрация. Целта бе 
участниците да придобият знания и практически умения за оказване на първа помощ, 
за да могат да реагират адекватно и с готовност при травми и злополуки, причинени 
от различни инциденти по време на работа.

Ефективно съчетание на здравни грижи и социални услуги
Враца
декември 2015 г.

В навечерието на предстоящите Коледни празници, центровете „Домашни грижи“, изградени в областта по проект „Домашни 
грижи за независим и достоен живот“, честваха три години от своето създаване. По този повод областната организация на БЧК, 
съвместно с общинските администрации, организира срещи-тържества в Оряхово, Бяла Слатина и Криводол.

На събитията присъстваха д-р Надежда Тодоровска – зам.-генерален директор на БЧК, кметовете на общините Росен Добрев, 
инж. Иво Цветков и Петър Данчев и служители в общинските администрации, кметски наместници от малките населени места, в 
които центровете „Домашни грижи“ обслужват самотни възрастни хора, голям брой потребители.

Всички те изразиха удовлетвореност от съществуването на интегрираната услуга, която ефективно съчетава здравните грижи 
и социалните услуги в домашна среда и подпомага както самите възрастни хора, така и техните близки.

Към настоящия момент в „Домашни грижи“ работят общо 50 души – медицински сестри и домашни помощници, които 
предоставят редовни професионални грижи на 400 потребители на територията на общините Враца, Оряхово, Бяла Слатина и 
Криводол и в малките населени места около тях. Предоставянето на услугите е финансово осигурено от Швейцарската агенция 
за сътрудничество и развитие до края на 2016 г.
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Хасково
4 декември 2015 г.

Подпомагане на деца в социален риск

Тази година Областната организация 
на БЧК определи за бенефициенти 
децата от ОУ „Отец Паисий” в Харманли, 
чиято сграда сериозно пострада при 
наводненията през 2014 г. Дарението 
бе връчено от доброволци на БМЧК във 
фоайето на училището, в присъствието 
на кмета и зам.-кмета на общината, на 
родители и на представители на медиите. 
Всеки хранителен пакет съдържаше 
здравословни храни на стойност 10 лв 
- зърнена закуска, натурален шоколад, 

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ

За седма поредна година, в съответствие със стратегията на БЧК до 2020 г. за подкрепа на най-уязвимите групи в 
условията на финансова криза, Националният съвет на БЧК предостави средства на областните организации за хранителни 
пакети на деца в риск. Пакетите са на стойност 10 лв. и съдържат здравословни продукти, съобразени с хранителните 
изисквания за целевата група. 

Габрово
11 декември 2015 г.

В областта ще бъдат подпомогнати 
200 деца в риск от социално слаби 
семейс тва ,  сираци,  по лусираци 
и инвалиди от Габрово, Севлиево, 

Внимание и усмивки за възрастните

Кърджали
9 декември 2015 г.

Единственият Дом за стари хора в града работи с пълен капацитет вече 15 години, 
благодарение на партньорството между общината и областната организация на 
БЧК. Днес обитателите му получават денонощно качествени социални и медицински 
услуги, съобразени със специфичните им потребности. За настанените в дома 
възрастни хора се организират различни развлекателни мероприятия, екскурзии, 
чествания на лични и национални празници.

В духа на наближаващите празници бабите и дядовците изработиха различни тематични сувенири и картички и украсиха 
коледната елха – дарена им по традиция от община Кърджали. Със съдействието на БЧК при тях на гости бяха ученици 
от професионалната гимназия по облекло и дизайн „Евридика“ и ОУ „Климент Охридски“. Децата бяха подготвили кратка 
програма, за да поздравят възрастните хора с предстоящите празници и им подариха ръчно изработени картички, много 
любов и усмивки.

Кръводарителски акции

Хасково
10 декември 2015 г.

По инициатива на дванадесетокласници от природоматематическата гимназия 
„Иван Вазов” в Димитровград, със съдействието на БЧК, в медицинския кабинет на 
училището се проведе кръводарителска акция „Дари кръв – спаси живот!”.

Успешно дариха кръв 16 младежи.

Водещ обучител бе д-р Панайот Попов - лектор по първа помощ към БЧК-Ямбол.
Присъстващите получиха удостоверения за преминат курс по „Първа помощ на работното място”.

Хасково
16 декември 2015 г.

За трета поредна година Сдружението на кметовете на малките населени места в 
община Димитровград, общинската организация на БЧК в Димитровград и Центърът 
за трансфузионна хематология организираха кръводарителска акция под надслов “Да 
посрещнем Рождество по-добри!”. Включиха се 24 души, повечето от които с рядко 
срещани кръвни групи с отрицателен резус-фактор, които са изключително ценни за 
нуждите на центъра. 

макаронени изделия, плодово мляко, 
бисквити и плодове.

Учениците поздравиха своите 
благодетели и гос тите с  кратк а 
новогодишна програма.  
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Видин
декември 2015 г.

БЧК вече подкрепи с хранителни 
п р о д у к т и  и  л а к о м с т в а  д е ц а  в 
неравностойно положение от Видин, 
Грамада, Чупрене, Димово и Бойница. 
Предстои даряването на хранителни 
пакети и в останалите общини на 
областта.

Ловеч
декември 2015 г.

2 0 0  п а к е та  с ъ с  з д р а в о с л о в н и 
хранителни продукти за деца в риск 
о т  о б щ о о б р а з о в а те л н и  у ч и л и щ а 
и специализирани институции бяха 
раздадени от Областния съвет на 
Български червен кръст. 

Шумен
декември 2015 г.

Областната организация на БЧК 
стартира проект за подпомагане на 
б е з д о м н и  л и ц а ,  ф и н а н с и р а н  о т 
Националния съвет на БЧК. 50 бездомни от 
областта ще получат преди Коледа и Нова 
година хигиенни и хранителни пакети! 

Варна
9 декември 2015 г.

„Заедно за 
Коледа“

В а р н е н ц и  в  н е р а в н о с т о й н о 
положение – възрастни и самотни 
хора, семейства с деца в риск и хора с 
увреждания, подбрани чрез общинската 
дирекция „Социално подпомагане”, БЧК 
и други неправителствени организации 
присъстваха на благотворителен 
празничен концерт „Заедно за Коледа“. 
Инициативата е на БЧК и се провежда 
за единадесета поредна година в 
партньорство с община Варна, фондация 
SOS „Семейства в риск”, сдружение 
”Евроинтеграция” и Икономически 
университет - Варна.

След концерта присъстващите 
600 души получиха за предстоящите 
празници хранителни пакети с продукти 
от първа необходимост - брашно, ориз, 
леща, захар, пастет, консерва с месо, 
вафли и бисквити. 

Подкрепа за празниците

Дряново и Трявна. Подборът е извършен 
със съдействието на отделите „Закрила 
на детето” към общинските дирекции за 
социално подпомагане. 

Д о б р о в о л ц и  н а  Б М Ч К  в е ч е 
предоставиха хранителните пакети 
на 15 деца, потребители на Център 
за обществена подкрепа към SOS 
детски селища в Габрово. Малчуганите 
получиха и книжки, съобразени с 
възрастта им.

Ямбол
декември 2015 г.

По време на Коледни тържества, 
организирани в петте общини на областта, 
доброволци на БМЧК дариха на деца в 
риск пакети със здравословна храна - 
ябълки, овесени ядки, бисквити с мюсли, 
лютеница, шоколад, натурален сок, прясно 
мляко. 

З а  с е д м а  п о р е д н а  г о д и н а ,  в 
с ъответс твие с ъс  Стратеги ята  на 
Български Червен кръст за подкрепа 
на най-уязвимите групи в условията 
на финансова криза, еднократно се 
предоставят 200 хранителни пакети за 
деца в риск.
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Подготвени заедно за бедствия, аварии и кризи
София
17 декември 2015 г.

ГОТОВНОСТ ЗА БЕДСТВИЯ

Във връзка с реализирането на проект „Подготвени заедно за бедствия, аварии и кризи“, финансиран от Фонда за 
реформи, свързани с гражданското общество на Българо-швейцарската програма за сътрудничество, Българският 
Червен кръст организира кръгла маса, на която пред специалисти бе представено Проучване за уязвимостта и 
капацитета за реагиране при бедствия, аварии и кризи.

В срещата участваха Минчо Коралски – изпълнителен директор на Агенцията на хората с увреждания, 
Йорданка Стоянова – представител на Швейцарското междинно звено, представители на институции, партньорски 
организации и сдружения като ГДПБЗН, ДАЗД, МТСП, КНСБ, Медицински клъстер и др.

Кръглата маса бе открита от генералния директор на БЧК доц. д-р Красимир Гигов.
Ръководителят на проекта Николай Тодоров представи целите и задачите на проекта и методиката на 

проучването. Изследването и оценката на капацитета на населението за справяне и преодоляване на последиците 
от бедствия и аварии, съгласно целите на проекта е направено през месец юли, август и септември в областите 
Видин, Монтана и Перник. Проучването беше представено от Петър Йовков – гл. експерт в дирекция „Международни 
дейности и програми.

Участниците имаха възможност да се запознаят и с издадения по проекта наръчник „Бедствия, аварии и кризи. 
Как да намалим риска?”.

Последно обучение за годината
Силистра
13 декември 2015 г.

Членовете на доброволния екип за работа при бедствия, аварии и 
катастрофи на БЧК участваха в последното планирано за годината обучение. 
Те се запознаха с нормативната база на организацията по мениджмънт 
на бедствията, с основни и надграждащи понятия при оказване на 
психосоциална подкрепа, първа психологична и долекарска помощ. 
Психологът в екипа Цветелина Василева, щатният специалист на БЧК Юлиян 
Рачев и Боян Стоянов, който преди седмица се върна от Зимна академия с 
нови знания, бяха лекторите на обучението. 

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

С любов и доброта към околните

Доброволци на БМЧК от Стралджа подготвиха 
100 коледни картички за благотворителна 
разпродажба. Традиционната инициатива тази 
година е разнообразена и със собственоръчно 
изработени коледни сувенири. Със събраните 

Ямбол
декември 2015 г.

средства младежите искат да помогнат на 
нуждаещи се деца или възрастни. „Идеята е да 
бъдем полезни, да бъдем добри, да мислим с 
любов и разбиране за околните!”, споделят те, 
посещавайки общинската администрация, фирми 
и кооперации. Между първите закупили картички 
и сувенири са кметът на Стралджа и общински 
служители, учителите от СОУ „П. Яворов”.

БМЧК – Ямбол, в партньорство с центъра 
за нас таняване от семеен тип „С лънце”, 
проведе Коледен благотворителен базар. Бяха 
разпродадени картички и сувенири, ръчно 
изработени от доброволците и от децата в 
центъра.

Набраната сума ще бъде предоставена за 
нуждите на децата от центъра.
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Коледни благотворителни кампании и тържества

За пета поредна година, в навечерието 
на Коледните и Новогодишните празници, 
младежи от Интеракт клуб и доброволци 
на БМЧК организираха благотворителна 
кампания под надслов „Купи и дари”.

Пред хипермаркетите на две големи 
търговски вериги се набираха хранителни 
продукти от първа необходимост за 
възрастни хора и за деца в неравностойно 
положение. Над 400 кг. храни вече 
са предоставени на „Екип 254“ за 
подпомагане на 110 души, картотекирани 
от областната организация на БЧК.

Кърджали
14 декември 2015 г.

Доброволци на БМЧК посетиха 
дневния център за деца с увреждания 
„Слънчев лъч“, за да изработят заедно 
с тях коледни картички и сувенири. 
Арт-работилничката е инициатива на 
младежката организация и вече се 
превърна в традиция. Доброволците 
щ е  п р о д а в а т  б л а г о т в о р и т е л н о 
художествените произведения на 
Коледния базар в Сити център. 

Шумен
8 декември 2015 г.

БМЧК и училище „Св. Св. Кирил и 
М етод и й ” о р га н и з и р а х а  ко л е д н а 
кампания “Кутии на приятелството”, 
която се проведе под мотото “За повече 
усмивки!”. Учениците, заедно със своите 
семейства,  приготвиха подаръци, 
придружени с послание към друго дете. 
Събраните подаръци в кампанията са 153 

Ямбол
декември 2015 г.

и с активното участие на доброволците 
на БМЧК по места ще се разпределят 
преди празниците в социални заведения 
и центрове в цялата област. 

По повод Коледните празници, 
доброволци на БМЧК при СОУ “Д-р 
Петър Берон” в Болярово посетиха дома 
за стари хора в с. Воден и поздравиха 
обитателите му с предстоящите Коледни 
и Новогодишни празници. Директорът на 
дома запозна доброволците с историята 
на социалната институция.

Друга инициатива на доброволците 
от Болярово бе насочена към деца 
от града с церебрална парализа под 
мотото “Нека Коледа блесне и в техните 
сърца!”. Доброволците посетиха домовете 
на децата и им поднесоха Коледни 
подаръци.

Ямбол
декември 2015 г.

Доброволците на БМЧК участваха 
в  б л а го т в о р и те л н а  и н и ц и а т и в а , 
организирана от дружество „Пробуда” към 
БЧК и начално училище „Проф. П. Нойков”. 

Ямбол
декември 2015 г.

Под мотото „Подари усмивка” се събраха 
играчки, които за Коледните празници ще 
бъдат дарени на деца в неравностойно 
положение. Доброволците представиха 
инициативата по време на Коледен 
концерт на читалище „Пробуда 1909” и 
приканваха гражданите да се включат 
в благотворителната инициатива, като 
дарят играчка или средства в касичка 
на БЧК. Подаръците ще бъдат раздадени 
на деца от училище „Проф. П. Нойков” на 
Коледно тържество. 

Областната организация на БЧК, в 
партньорство с Държавен куклен театър-
Бургас, подари един запомнящ се коледен 
празник на 88 деца от социално уязвими 
семейства и деца в неравностойно 
положение от социални институции. 
Актьорите представиха пиесата „Приятел 
за Коледа“, а самият Дядо Коледа раздаде 
на малчуганите лакомства и подаръци, 
съобразени с индивидуалните особености 
и възрастта на всяко дете.

Бургас
16 декември 2015 г.

В навечерието на Рождество Христово 
децата, ползватели на социални услуги 
към Центъра за обществена подкрепа в 
Созопол получиха коледни подаръци. За 
тържеството, организирано от областната 
организация на БЧК, малчуганите бяха 
подготвили сценка, а доброволци на 
БМЧК играха с тях забавни игри. Имаше 
и много лакомства, а едно от децата, 
облечено като добрия старец, раздаде 
подаръците. 

Бургас
17 декември 2015 г.
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“Бъди активен доброволец!”

Габрово
10 декември 2015 г.

Кампания за четенето

С цел повишаване на грамотността и на интереса към книгите у децата, в страната 
се проведе Национална седмица на четенето. Към кампанията се присъединиха и 
доброволци на БМЧК. Те посетиха детска градина „Радост”, където заедно с ученици 
от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” прочетоха на малчуганите приказката „Медената 
питка”, поговориха си за книгите и за приказните герои.

Всяка от групите в детското заведение представи драматизация на любима 
българска приказка.  

Ямбол
12-13 декември 2015 г.

Членове на БМЧК от клубовете в петте общини на областта участваха в семинар 
под надслов “Бъди активен доброволец!”. Обучението е свързано с усъвършенстване 
на структурата на младежката организация, с повишаване на организационния й 
капацитет и с намаляване на социалната уязвимост на децата и младите хора в областта. 
Доброволците се запознаха със спецификата на дейностите, които БМЧК реализира в 
направленията организационно развитие, първа долекарска помощ, психосоциална 
подкрепа и здравна просвета. Програмата включваше и теоретични, и практически 
упражнения. След семинара червенокръстците ще презентират пред младежите от своя 
клуб информацията и ще търсят нови съмишленици за реализиране на благородни каузи.

Директорът на областната организация на БЧК инж. Митко Филипов връчи 
сертификати на участниците в обучението и им пожела успех в реализирането на 
червенокръстките дейности.

П о  в р е м е  н а  К о л е д е н  б а з а р 
в  С и т и  ц е н т ъ р ,  о р га н и з и р а н  о т 

Шумен
17-18 декември 2015 г. 

В сградата на търговския център в града 
БМЧК откри Коледен базар за набиране 
на средства за деца в неравностойно 
положение. Доброволците дежуряха в 
магазина по изготвен график и продават 
картички, гривни и ключодържатели, 
изработени собственоръчно от тях. 

Видин
16-18 декември 2015 г.

Съвместно с дамите от Женско 
благотворително дружество „Майчина 
г р и ж а ”,  д о б р о в о л ц и т е  н а  Б М Ч К 
организираха Коледно тържество за 
потребителите на Дневен център за 
деца и младежи с увреждания в града. 
Гостуваха и „малките доброволци” от 
подготвителна група „Дъга” на детска 
градина „Радост”, които представиха 
обичая „Коледуване” и пяха много песни. 
Дядо Коледа пристигна с подаръци и 
изненади.

Габрово
18 декември 2015 г.

Доброво лци на  БМЧК от  к лу б 
“Надеж да” к ъм професиона лната 
гимназия по туризъм и хранително-
вкусова промишленост в Момчилград 
проведоха “Ден на благотворителността”. 
Младежите зарадваха свои връстници 
в риск с коледни хранителни пакети и 
предоставиха за обяд на социално слаби и 
самотни възрастни хора собственоръчно 
приготвена вкусна гозба. Общината 
осигури средствата за закупуване на 
необходимите за обяда продукти, а 
коледните пакети за децата – областната 
организация на БЧК.

Кърджали
22 декември 2015 г.

Б МЧ К ,  д о б р о в о л ц и те  п р о д а в а х а 
благотворително коледни картички, 
сувенири, свещници и играчки за елха, 
изработени съвместно с децата от Дневен 
център за деца с увреждания “Слънчев 
лъч”. Събраните средства, ще бъдат 
предоставени на центъра.
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Търговище
декември 2015 г.

З а  ч е т в ъ р т а  п о р е д н а  г о д и н а 
доброволци на БМЧК участваха в 
обучение за водещи на ателиета по 
психосоциална подкрепа в училище. 
Те ще бъдат проведени с ученици от 
четвърти и осми клас в общините Попово 
и Търговище. Занятията по темите 

Обучени бяха нови екипи за ателиетата по психосоциална подкрепа

Разград
13 декември 2015 г.

Работата на доброволците от 
БМЧК за намаляване уязвимостта на 
децата и младите хора продължава. 
Как да разпознават емоциите, какви 
са признаците на стреса и как да 
б ъ д е  п р е о д о л я н  с а  о с н о в н и те 
теми, с които се запознаха млади 
червенокръстци от Разград, Кубрат 
и Исперих. Придобитите знания и 
умения за общуване те ще приложат 
в работата си с четвъртокласници и 
осмокласници от ОУ „В. Априлов” в 
Исперих, СОУ „Хр. Ботев” в Кубрат и в три 
разградски училища. Разглеждането на 
обучителните модули по темите емоции, 
стрес, взаимоотношения и конфликти 
ще бъде придружено с ролеви игри. 

Силистра
18 декември 2015 г.

Новосформираните екипи на 
БМЧК за провеждане на ателиетата 
п о  п с и х о с о ц и а л н а  п о д к р е п а  с 
четвъртокласници и осмокласници през 
учебната 2015/2016 година преминаха 
специализирано обучение. Разгледани 
бяха темите, включени в ателиетата, 
и интерактивни методи и подходи за 
провеждането им.

В обучителната сесия се включиха 
и доброволци, които са работили 
с учениците през миналата учебна 
година.

Шумен
12, 13 декември 2015 г. 

Психоложката Светослава Вълчева и 
Кирил Кирилов – доброволец на БМЧК, 
проведоха обучение за доброволци 
по програма „Партньори за социална 
промяна”,  целяща намаляване на 
уязвимостта на децата и младите хора 
в България. Бяха разгледани темите 
Стрес, Емоции и Взаимоотношения и 
бяха направени примерни тренинги. 
Сформираните екипи ще проведат по 
трите теми ателиета с четвъртокласници 
и осмокласници от  града.

“Емоции”, “Стрес” и “Взаимоотношения” 
се посрещат с голям интерес от децата.

Габрово
14, 15 декември 2015 г.

Шес тима доброволци на БМЧК 
бяха обучени по малки методики за 
провеждане на ателиета в четвърти и осми 
клас, свързани с темите Стрес, Емоции 
и Взаимоотношения. Психоложката 
Людмила Великова и Маргарита Горанова 
запознаха младежите с теоретичната 
същност на трите теми и с дейностите 
и техниките за постигане на целите на 
ателиетата, които през 2016 г. ще бъдат 
проведени в училищата на Габрово и 
Дряново. 

Добрич
20 декември 2015 г.

Обучението за доброволци на БМЧК 
по програма „Пратньори за социална 
промяна”, което има за цел да подготви 
младежите за водещи на ателиета по 
психосоциална подкрепа с ученици от 
4 и 8 клас, проведоха Никол Василева и 
Мария Илиева. След теоретичната част, 

разпределени по двойки, доброволците 
подготвиха и представиха примерно 
ателие. 

Кюстендил
16 декември 2015 г.

Обучението на доброволци на 
БМЧК за провеждане на ателиета по 
психосоциална подкрепа за четвърти и 
осми клас бе проведено от психолога 
Лили Механджийка и за пореден път 
премина при голям интерес от страна 
на доброволците, които от следващата 
година с удоволствие ще влязат в 
ролята на водещи пред учениците, 
представайки темите “Емоции”,”Стрес” и 
“Взаимоотношения”. 

Хасково
18 декември 2015 г.

Делегати от клубовете на БМЧК в 
Хасково проведоха своето отчетно-
изборно събрание, на което приеха 
отчета за работата през 2015 г. и плана 
за дейност през 2016 г., като водеща 
си остава първата помощ. Делегатите 
избраха за областен координатор 
Илияна Ангелова, а за неин заместник 
Ванеса Бодурова.

На събранието присъстваха Кирил 
Дръндаров – член на Оперативно 
бюро на БМЧК, Петър Петров - гл. 
специалист „Организационна дейност“ 
в дирекция БМЧК и директорът на 
областната организация на БЧК Минка 
Мечеринкова.

Отчетно-изборно 
събрание
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Отчетна кампания 2015/2016

Кърджали
декември 2015 г.

Продължава отчетната кампания на общинските организации на БЧК. Членовете 
на общите събрания в Ардино, Джебел и Момчилград приеха отчетите за дейността 
на организациите си през 2015 година и плановете за работа през 2016 година. 
Съгласно приетата областна система за оценка на общинските организации бяха 
обсъдени и междинните оценки за предпоследната година от настоящия мандат 
на ръководните органи.

Ямбол
14 декември 2015 г.  

В деловата част и съгласно дневния ред на общинското общо събрание на БЧК 
в Тунджа, делегатите приеха единодушно отчет за дейността през 2015 г., отчет на 
контролната комисия и план за работа през 2016 г. 

 Като гости на форума присъстваха Георги Стоянов Георгиев – кмет на община 
Тунджа и д-р Георги Иванов Георгиев – председател на общинския съвет в Тунджа, 
Таня Даскалова – член на областния съвет на БЧК, инж. Митко Филипов – директор на 
БЧК-Ямбол и Добриела Праматарова, специалист в областната организация на БЧК.

По време на разискванията бяха изказани много добри думи за свършената 
през годината работа в помощ на най-уязвимата част от населението на общината. 
Подчертано бе доброто партньорство през последните години между областната 
организация на БЧК и община Тунджа във връзка с изпълнението на проект „Топъл 
обяд” и за успешното организиране на кръводарителски акции. 

Акцент в отчета на председателя на ардинската организация Мехмед Алиев бе организационното укрепване на дружествата 
и инициативите, свързани с отбелязването на 80-годишнината от учредяването на общинската структура.

В Джебел бе отчетено нарастване на броя на членовете на организацията и учредяване на нови дружества в нея. 
Председателят на общинската организация на БЧК в Момчилград д-р Мария Стойчева също подчерта, че са налице 

нарастване на членския състав и организационно укрепване на структурата. Особено внимание бе обърнато на успешната 
дейност на клуба на БМЧК „Надежда“ в професионалната гимназия по туризъм и хранително-вкусова промишленост „Св. Св. 
Кирил и Методий“ и на подкрепата, с която се ползва общинската организация от местната изпълнителна власт. 

ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ

Кюстендил
11-13 декември 2015 г.

Млади доброволци от общинската организация на Македонския Червен кръст 
в Крива Паланка и от БЧК-Кюстендил се обучаваха взаимно по предварително 
подготвена програма, По темата „Превенция на зависимости” обучители бяха 
доброволците от македонската организация, а по темата „Първа долекарска помощ” 
– кюстендилските червенокръстци.

Съвместна инициатива

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Заниманията бяха съпроводени с тематични игри и практически занимания. Накрая се проведе и състезание за 
демонстриране на усвоените техники за оказване на първа помощ. 

Силистра
16 декември 2015 г.

В Алфатар се проведе годишното общо отчетно събрание на червенокръстката 
структура. Гости на събранието бяха Маргарита Касабова - директор на областната 
организация на БЧК и специалистът по организационно развитие Юлиян Рачев.

След обсъждане, делегатите приеха отчета за дейността през 2015 г. и плана за 
работа през 2016 г.

Маргарита Касабова благодари на общинската организация и на нейните членове 
за извършеното през годината и им пожела силите и желанието да работят в полза 
на уязвимите хора да не ги напускат и през 2016 година. 
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Нови дружества на БЧК

Ямбол
14-18 декември 2015 г. 

На територията на град Ямбол бяха учредени три нови дружества на БЧК - към 
читалище „Умение”, към кварталния клуб „Христо Ботев“ и към Регионален съюз 
на офицерите и сержантите от запаса. В края на всяко от учредителните събрания 
бяха планирани и първите инициативи, чрез които ще бъдат осигурени коледни 
подаръци за лица и семейства в крайна нужда.

Общият брой на активно действащите дружества на общинската организацията 
на БЧК в Ямбол е вече 19. 

Сливен
21 декември 2015 г.

Дружеството на БЧК в с. Гергевец откри свой клуб за дейност, с което създаде 
възможност за организиране на сбирки на местните членове и доброволци.

На откриването присъстваха д-р Генка Далакчиева – зам. председател на 
общинската организация на БЧК в Сливен, Борил Димитров – главен специалист 
организационна дейност на БЧК-Сливен, членове и доброволци от дружеството в 
с. Гергевец. Общинската червенокръстка организация предостави информационни 
материали, пособия, брошури, плакати и др., необходими за дейността на 
дружеството.

Организираното ново начало бе отбелязано с ентусиазъм и готовност за работа.


