Бюлетин
23 - 31 декември 2015 г.

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
Празнични инициативи
Във връзка с Коледните и Новогодишни празници Българският Червен кръст подпомогна болни и самотни хора от
всички възрасти, социалнослаби и уязвими лица. В цялата страна бяха проведени благотворителни кампании и тържества,
на които доброволците на организацията раздаваха не само подаръци, но сгряваха сърцата с любов и радост.
София
29 декември 2015 г.

В ролята на добри джуджета, доброволци на Българския младежки Червен кръст посетиха малките пациенти в Университетска
детска клиника по белодробни болести, в Клиниката по детска ортопедия и травматология на УМБАЛСМ „Пирогов” и в Детската
онкохематология към УМБАЛ „Царица Йоанна – Исул”. Децата получиха подаръци, предоставени на БЧК от Хиполенд АД,
партньор на организацията и член на Партньорската мрежа за благотворителност.
Ловеч
22 декември 2015 г.
Пожелания за здраве, светли дни и много настроение отправиха към децата,
които се лекуват в детското и в инфекциозното отделение на МБАЛ-Ловеч,
доброволци на БМЧК и на регионалната библиотека в града. При гостуването си в
болницата те бяха придружавани от зам.-областния управител Георги Терзийски и
от директора на областната организация на БЧК Цветомира Георгиева.
Традиционно малките пациенти бяха зарадвани за Коледа с играчки и лакомства,
а Георги Терзийски им подари празнични торти.
Пловдив
29 декември 2015 г.
Над 100 хоспитализирани в
детските отделения на УМБАЛ „Св.
Георги” и на МБАЛ „Пловдив” малчугани
бяха зарадвани от доброволци на
БМЧК с коледни пакети. Подаръците
са набрани от 7 до 18 декември по
време на традиционната Коледна
благотворителна кампания на БЧК
„Приятел в нужда се познава”.
Целта на кампанията бе да
окаже подкрепа на децата, които в
празничните дни остават на лечение и
са далеч от своите родители и близки.
Тя бе осъществена благодарение на
дарителска акция на БЧК и на ученици
от ОУ „Райна Княгиня”, ОУ „Никола
Вапцаров”, ОУ „Пейо Яворов”, Френската езикова гимназия „Антоан дьо Сент Екзюпери”, Езиковата гимназия „Иван Вазов” и от
Гимназията с хуманитарен профил „Св. Св. Кирил и Методий” .
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Ямбол
декември 2015 г.
Благодарение на кампанията „Кутии на приятелството”, проведена в училище
„Св. Св. Кирил и Методий”, доброволците на БМЧК от Ямбол зарадваха с подарък
за Коледа 153 деца в риск. Не бяха забравени и децата, настанени в детското
отделение на ямболската болница, и малчуганите от ЦНСТ „Слънце” в града, които
също получиха своите „Кутии на приятелството”.
За поредна година добрият Дядо Коледа посети с чувал подаръци и децата
от Центъра за обществена подкрепа в Стралджа. Изненадата организираха
доброволците на БМЧК, които подариха „Кутии на приятелството“ на всички около
празничната елха.
„Кутии на приятелството” получиха и 45 деца от Центъра за настаняване от семеен
тип и от Центъра за социална рехабилитация и интеграция в Елхово.
Бургас
декември 2015 г.
Повече от 40 доброволци на БМЧК участваха в кампанията „Подари Коледа“, по
време на която се проведоха благотворителен базар в един от големите търговски
центрове в града и благотворителна кино-прожекция. С набраните средства бяха
подпомогнати с коледен подарък и лакомства общо 100 деца с увреждания, деца
лишени от родителска грижа и от семейства с нисък социален статус. Малчуганите
се насладиха и на коледна пиеса, представена специално за тях от Държавния
куклен театър в Бургас, което направи празника им още по-запомнящ се!
Най-активно в организацията на кампанията се включиха доброволците от
клуба на БМЧК в английската гимназия „Гео Милев“, а дружествата и активистите от
Дома за стари хора „Цвета и Анка Върбанови“, ОУ “Антон Страшимиров”, ОУ “Васил
Левски” - Г. Езерово и ОУ “Кн.Борис I” дариха уникални ръчно изработени коледни
артикули за базара.
Русе
24 декември 2015 г.
В Центъра за подкрепа, консултации
и социално включване на бездомни и
скитащи лица на БЧК беше организирана
празнична програма, заредена с много
положителни емоции и надежда. Всеки
от посетителите се почерпи с шоколад,
торта и безалкохолна напитка, а за
мразовитите дни получи топли чорапи
и клин, промени външния си вид с чисти
дрехи.
Габрово
23 декември 2015 г.
По инициатива на женското благотворително дружество„Майчина грижа”, сдружение„Пациенти с онкологични заболявания
и приятели” и Дамски клуб към БЧК 17 бездомни мъже и жени от Габрово получиха коледни подаръци – ръчно изработени
топли чорапи, шапки, шалове и ръкавици, баници, коледни сладкиши и колбаси. В инициативата се включи и общинският
съветник Кристина Сидорова, която дари плодове.
През зимния сезон БЧК осигурява на бездомните лица топла храна шест дни в седмицата.
Кърджали
декември 2015 г.
За поредна година доброволките от Екип 254 към областната организация
на БЧК, с помощта на съмишленици, организираха традиционната си Коледна
благотворителна кампания. С хранителни пакети, в навечерието на светлите
празници бяха подпомогнати 86 възрастни, самотноживеещи хора и 24 семейства
в риск от община Кърджали.
Повече от 100 часа безвъзмезден труд са посветили доброволците на БЧК за
организацията и реализацията на благотворителните прояви през месец декември.
Принос към кампанията на големите доброволци дадоха и младежите от клубовете
на БМЧК в Кърджали.
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Кърджали
22 декември 2015 г.
Доброволците на БМЧК от клуб “Надежда” към Професионална гимназия по
туризъм и хранително-вкусова промишленост в Момчилград проведоха “Ден
на благотворителността”. Младите червенокръстци зарадваха свои връстници с
коледни хранителни пакети, а с помощта на Община Момчилград, която предостави
200,00 лева за закупуване на хранителни продукти, те приготвиха вкусна гозба за
20 социално-слаби и самотни възрастни хора.
Сливен
декември 2015 г.
Тази година на традиционната кампания на БЧК„Деца помагат на деца”откликнаха
13 училища. Благодарение на дарителския дух на децата и техните родители и
отзивчивостта на учителите, подаръци за Коледа - играчки, познавателни игри,
книжки, тоалетни принадлежности, картички с красиви пожелания – достигнаха
до 800 деца от уязвими групи от 28 училища и 17 институции.
Паралелно Червения кръст проведе и кампания за еднократно подпомагане с
хранителен пакет на 200 деца в неравностойно положение.

ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ
Отчетна кампания
Кърджали
декември 2015 г.
С провеждането на общото събрание на общинската организация на БЧК в
Кърджали приключи отчетната кампания на общинско ниво в областта.
В отчета на председателя инж. Кузман Димов бе отбелязано, че организацията
изпраща една успешна година, наситена с много инициативи в сферата на социалнопомощната дейност, на мениджмънта на бедствията и на организационното
укрепване на структурите. Членовете на общото събрание обсъдиха междинната
оценка за дейността си и приеха план за работа през 2016 година.
Емблематични не само за общинската, но и за областната организация на БЧК
са постиженията в управлението на Дома за стари хора и на „Хоспис Червен кръст“,
устойчивостта на доброволния Екип 254, възходящото развитие на клубовете на
младите доброволци. Така обобщи дейността на организацията председателят на
Областния съвет на БЧК доц. д-р Тодор Черкезов и пожела на всички доброволци
здраве и сили за предстоящата 2016 година.
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