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МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Червеният Давидов щит на Израел дари линейки на Българския Червен кръст
София
11 февруари 2016 г.
Председателят на Израелския Давидов щит Ноам Ифрах връчи на председателя
на БЧК Христо Григоров ключовете на два медицински автомобила в присъствието
на Н. Пр. г-жа Ирит Лилиан, посланик на Държавата Израел в България, на Авиноам
Катриели, президент на Двунационалната българо-израелска търговска камара,
на изп. директор на застрахователна компания Лев Инс Мария Масларова и на гл.
секретар на Организацията на евреите в България Йосиф Меламед.
„Познавам възможностите на БЧК от съвместната ни работа след атентата в
Бургас. Само за краткото време на нашия полет към България, десетки доброволци
със знака на червения кръст и много линейки вече ни чакаха на летището, готови
да работим съвместно за преодоляване щетите от терористичния акт. Изненадан
бях от своевременната организация и от мащабите на техния капацитет да действат
бързо и адекватно при кризисни ситуации“ – каза Ноам Ифрах.
Н. пр. Ирит Лилиан благодари за възможността да присъства на това събитие и
призова този благотворителен акт да бъде погледнат в по-широк аспект, тъй като
има голямо социално значение. Нейно превъзходителство пожела на БЧК да не се
налага да използва линейките, което ще означава, че хората в България са здрави.
„БЧК и Червеният Давидов щит на Израел имат дългогодишно партньорство и
нашето сътрудничество е изключително активно. Благодарни сме за дарението,
което ще подпомогне и съвместната ни работа с партньорите от проект „Активна
грижа“ – Лев Инс, Хели Еър, Ена първа помощ. Дълбоко признателни сме за опита
и добрите практики при спасителни операции, които обменяме с израелските
си колеги. Защото, както каза г-н Авиноам Катриели, Израелският Давидов щит е
най-добрата организация в света за работа при кризисни ситуации с множество
пострадали.“ С тези думи председателят на БЧК Христо Григоров прие ключовете
на двата медицински автомобила.
След церемонията бе преподписано споразумението за сътрудничество между Червения Давидов щит на Израел и БЧК.
Двете организации ще продължат партньорството си в областта на обмена на експертиза при спасителни дейности, при
международни операции по подпомагане, при възстановяване на семейни връзки, както и при обучение, управление и
предоставяне на ноу-хау в областта на спешната помощ.

МЕНИДЖМЪНТ НА БЕДСТВИЯТА
Кръгла маса по повод Световния доклад за бедствията 2015 г.
Будапеща
11 февруари 2016 г.
Във връзка с наскоро публикувания Световен доклад за бедствията 2015,
МФЧК/ЧП организира дискусия с модератор проф. Андрю Картрайт от Центъра за
изследване на политиките в Централно-европейския университет. Основна тема
на Доклада тази година е решаващата роля на местните национални дружества за
хуманитарна реакция при кризи.
стр. 1

Издание на Българския Червен кръст

Бюлетин
Някои от авторите на Доклада, заедно с професори и студенти от Централноевропейския университет, домакин на кръглата маса, и представители на
дипломатически, международни и местни организации, обсъдиха направения
анализ и съществената роля на националните дружества за адекватна реакция по
време на кризи. Дискусията отрази основното послание на Световния доклад за
необходимостта от сътрудничество между местните и международните хуманитарни
организации с цел ефективна реакция при бедствия.
„Много от организациите намират различни начини за подпомагане от местни
партньори, които са един от най-важните фактори, особено в ситуации, когато има несигурност“ - заяви проф. Андрю Картрайт,
автор на част от Доклада.
В кръглата маса участваха и проф. Мо Хамза, главен редактор на Доклада тази година, Дейвид Фишър, представител на
МФЧК/ЧП в Женева, Любомир Каракановски, представител на Бълграския Червен кръст и д-р Алберт Ройаадс, председател
на Фондация Смайлинг Хоспитал за Унгария.
Любомир Каракановски изтъкна съществената роля на екипите от доброволци на БЧК на местно ниво при преодоляване
последствията от бедствията през 2012 г. и от наводненията през 2014 г. в страната. Като експерт по мениджмънт на бедствията,
той наблегна на необходимостта от взаимодействие и сътрудничество на всички фактори, участващи в провеждането на
спасителни операции по време на кризи.
Събитието бе организирано от Регионалния офис на МФЧК/ЧП за Европа и от Централно-европейския университет. Двете
организации имат дългосрочно партньорство в подкрепа на усилията на Международната федерация за повишаване на
бедствената готовност.

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
Безплатна храна в училище за нуждаещи се деца
София
февруари 2016 г.
Системата на Кока-Кола в България
осигури безплатна храна за 100 деца в
неравностойно положение от областите
Видин и Търговище по програма „Топъл
обяд“ на БЧК за учебната 2016/2017
година. Средствата са набрани от
съвместната Коледна благотворителна
кампания на компанията и БЧК. Целият
оборот на пътуващ коледен магазин на
Coca-Cola е дарен на Българския Червен
кръст.
Кампанията беше реализирана в
рамките на Коледна активация на CocaCola в 15 града в България от 28 ноември
до 31 декември. Два коледни камиона
на Coca-Cola обиколиха Видин, Плевен,
Велико Търново, Русе, Търговище,
Добрич, Варна, Бургас, Хасково,
София, Пловдив, Стара Загора, Перник,
Благоевград и Враца и донесоха коледна
емоция на всички любители на марката.
Камионите спираха на централни
локации във всеки град и единият от тях
се превръщаше в магазин – Coca-Cola
кът за коледни чудеса. Продаваха се
брандирани облекла, коледни играчки
и, разбира се, Coca-Cola.
Вече втора учебна година системата на Кока-Кола в България осигурява топъл обяд за 78 деца в неравностойно положение
от община Драгоман, Софийска област. С присъединяването на новите две области Видин и Търговище децата, на които
компанията помага по програма „Топъл обяд“ стават 178.
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БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ
„Обичай безопасно!”
По повод Световния ден на влюбените Свети Валентин, доброволците на БМЧК в цялата страна организираха АНТИСПИН
кампания под наслов „Обичай безопасно!” и както всяка година на 14 февруари, с разнообразни инициативи отправиха
послание към всички да пазят от коварната болест себе си и хората, които обичат.
По време на акциите се разпространяваха информационни материали, провеждаха се демонстрации за правилно
поставяне на презерватив, организираха се игри и викторини, свързани с темата.
Кампанията имаше за цел да повиши информираността на обществото и най-вече на младите хора по въпроси, свързани
с начините за предаване на ХИВ и за предпазване от болестта.
София

дни преди празника, на възлови места
в центъра на града бяха разположени
мобилни лаборатории, к ъдето
желаещите граждани имаха възможност
да си направят бърз и анонимен тест за
HIV-статуса.
Акции по повод Деня на влюбените
проведоха и младежите от клубовете
на БМЧК в Айтос, Карнобат и Несебър.

зарадват деца в неравнос тойно
положение.
Габрово

Варна
Доброволци на младежката
организация, разпределени в четири
мобилни екипа, обиколиха центъра на
столицата, раздавайки информационни
материали, презервативи и валентинки
на минувачите. Интерес предизвикаха
л ю б о в н и те р а м к и з а с н и м к а и
желаещите да се фотографират в тях
бяха много. Албумът от деня е поместен
на официалната страница на Българския
младежки Червен кръст.
Пред Народния теат ър „Иван
Вазов“ бе обособено любовно ателие,
където през целия ден семейства с
деца, влюбени двойки и млади хора
изработваха валентинки, гривни
и картички за любимия човек или
оставяха послание на любовната стена.
Най-смелите се забавляваха с колелото
на предизвикателствата, което криеше
много изненади.

В Деня на влюбените, в ГРАНД
МОЛ доброволците раздаваха на
посетителите хартиени сърца с мотото
на кампанията, в които имаше и подарък
– пре зерватив, информационни
брошури за превенция на ХИВ/СПИН
и за толерантно отношение к ъм
заразените с вируса.

Доброволците на БМЧК изработиха
„Дърво на любовта”, на което всички
ж е л а е щ и з а к ач в а х а в а л е н ти н к а
с пожелание за празника. Освен
традиционните информационни
материали и презервативи, всеки,
приел предизвикателството да прочете
на глас любовно стихотворение на
половинката си, получаваше балон.
Много млади хора се снимаха в рамката
на червените сърца.
Добрич

Велико Търново

Бургас

Атрак тивна акци я пров е доха
доброволците на БМЧК в Бургас.
Те раздаваха валентинки, балони и
предпазни средства на минувачите. Два
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Акцията на доброволците премина
под мотото „ХИВ не се предава от
прегръдка и целувка. Предава
се от невежество“. Тя бе съчетана с
благотворителна инициатива - базар
на ръчно изработени подаръци. С
набраните средства младежите ще

Съвместно с Младежкия център, БМЧК
организира традиционното за младите
червенокръстци мероприятие „Бързи
срещи“ (Speed dating). Целта на събитието
бе младежи между 15 и 29 години да се
срещнат и чрез общуване помежду си
да изградят трайни връзки, приятелства,
а дори и нещо повече. Регламентът за
участие изискваше попълване на карта
с име и Фейсбук-страница за контакт.
Срещите за опознаване на събеседника
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се провеждаха в рамките на 5 минути и
от тях се възползваха 10 момчета и 22
момичета.
В края на събитието много от тях се
сдобиха с нови приятелства, а други
изявиха желание да участват в бъдещи
инициативи и доброволчески дейности
на БМЧК и на Младежки център - Добрич.
По време на HIV/СПИН кампанията
доброволците раздаваха валентинки
- кутийки с презервативи, и рекламни
картички „Прегръдката не убива,
дискриминацията – да!“.
Доброволците на БМЧК в Генерал
Тошево поздравиха своите връстници
с празника на влюбените и раздадоха
на учениците от горните класове в СОУ
„Никола Й. Вапцаров” презервативи,
тематично изработени цветя с послания
и информационни брошури. Целта бе
младежите да се научат да подхождат
отговорно както към собственото
си здраве, така и в отношенията си
с любимите хора. Подобна акция се
проведе и в професионалната гимназия
по земеделие „Тодор Рачински”.

Кюстендил

Под надслов„Всичко е любов!”, в няколко
големи гимназии в Кюстендил, Дупница
и Кочериново доброволци на БМЧК
раздаваха валентинки и презервативи,
промотираха безопасен секс и предпазване
от рискови сексуални контакти.
В областния град се проведе анкета за
безопасната любов с теглене на късметчета
от голямо табло със сърце.

Доброволците раздаваха презервативи
и картички с посланието„За да съчетаете
двата празника в едно, бъдете опиянени
от ЛЮБОВ!”. Те бяха изготвили и табло
за най-дългото любовно послание,
където гражданите написаха своите
пожелания.
Разделени на екипи младежите
обиколиха централната част на града
и раздаваха на хората презервативи,
брошури за превенция на ХИВ/СПИН и
сексуално рисково поведение и балони
с формата на сърце.
В Панагюрище доброволците от
БМЧК откриха „Сергия на ЛЮБОВТА”,
където раздаваха валентинки, бонбони с
послания и информационни материали.
В Ракитово също се раздаваха
картички и презервативи.
Пловдив

Монтана

Кърджали

„На кафе с презерватив” е една от
проявите, с които доброволците от
Кърджали, Крумовград и Момчилград
п о с р е щ н а х а С в е т и В а л е н т и н . Те
изработиха над 600 пожелания за
Свети Валентин, които, придружени с
презерватив, бяха символичен подарък
към предлаганите тонизиращи напитки в
най-посещаваните младежки заведения.
Младежите от новоучредения клуб в
Ардино поздравиха на празника своите
връстници със специално изработен
плакат. Част от кампанията бяха и
проведените с ученици от СОУ “Отец
Паисий” открити уроци по превенция на
ХИВ/СПИН.
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В цент ъра на облас тния град
доброволци на БМЧК, съвместно с РЗИ и с
Общински съвет по наркотични вещества
проведоха кампания за насърчаване на
безрисковото сексуално поведение чрез
проверка на ХИВ статуса. На специално
организиран информационен пункт
се раздаваха брошури, стикери, ръчно
изработени валентинки. Всички имаха
възможност да си направят „снимка за
спомен” в рамка от сърце.
В Лом кампанията продължи с „алея
на влюбените”, с „кафе с презерватив
и покана за изследване в РЗИ” и със
„сърчица с послания”.
Пазарджик

Съвместно с РЗИ, БМЧК проведе
акция за отбелязване на празниците
Свети Валентин и Трифон Зарезан.

С цел да се популяризират
безрисковото сексуално поведение,
употребата на презервативи и
толерантното отношение към хората,
живеещи с ХИВ/СПИН, БМЧК организира
традиционната си кампания “Опиянени
от любов ‘2016”.
В Деня на влюбените, пред
Централна поща, бе оформена зона,
където желаещите можеха да се включат
в интересни интерактивни игри. Покъсно в популярните пловдивски
клубове Morado, E’memento, Afreddo,
Mojito bar и Central Perk доброволци
разпространяваха любовни АНТИ-СПИН
послания.
Клубовете на БМЧК в Карлово,
Куклен, Сопот, Асеновград, Първомай,
Хисаря и Съединение реализираха
информационни акции, по време на
които раздаваха валентинки и листовки.
Сливен
„Романтика и отговорност” – под това
мото премина деня на Свети Валентин
в Сливенска област. Доброволци
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раздаваха в центъра на Сливен бонбони
и презервативи с послание за любов
и отговорно поведение към себе си и
другите на влюбени двойки.
В училищата в Твърдица младежите
изработиха красиви кутии, в които всеки
влюбен можеше да изпрати послание до
обекта на своята любов. Кутиите бяха
отворени в понеделник и специални
„вестоносци” се погрижиха посланията
да достигнат предназначението си. В
ПГТО „Д. Желязков” в партньорство с
ученическия съвет бе организиран
рецитал „Говори ми любов”.

Търговище

строителство архитектура и геодезия
и на професионалната гимназия
по механотехник а, е лек троник а,
телекомуникации и транспорт. Учениците
показаха знания и добра подготовка по
темата, за което получиха грамоти и
предметни награди. На присъстващите
в залата бяха раздадени презервативи
и информационни материали.
В навечерието на Деня на
влюбените беше организиран хепанинг,
на който всеки можеше да се снима
в изработената от червени балони
арка или в любовно сърчице и на
фона на шлагерна музика да отправи
своето послание за безопасна любов.
Доброволците на БМЧК разясняваха на
хората колко важно е да бъдат запознати
с начините на заразяване с вируса на
СПИН, къде могат да се тестват и какви
са последиците от сексуално-рисково
поведение. Раздаваха се информационни
материали, презервативи, любовни
послания и сърчица.
Ямбол

Обучения
Габрово
4 февруари 2016 г.

Спецификата на работа с деца от
различни институции бе основна тема
на обучението за доброволци на БМЧК,
проведено от Виктория Генчева, подготвена
по темата „Социално-помощна дейност” на
Лятна академия за доброволци 2015 г.
По време на заниманията бяха
разгледани начини на комуникация с
децата от тази група, способи за превенция
на насилието и защита правата на детето.
Целта е с чувство на отговорност и
толерантност доброволците да успяват да
изграждат доверие и увереност в децата,
нуждаещи се от помощ, подкрепа и обич.
Обучението бе придружено с игри
и упражнения за креативност и бързи
реакции.
Ямбол
февруари 2016 г.

Доброволци на БМЧК поканиха на
Свети Валентин влюбени двойки да
участват в забавни игри с награди. На
пункта пред сградата на областната
организация се раздаваха традиционните
листовки и презервативи.
Съ с с в о и и н и ц и а т и в и д е н я т
отбелязаха и младежите от общинските
клубовете в Попово и Антоново.
Шумен

БМЧК, РЗИ и Общинският здравен
цент ър проведоха вик торина на
тема „Любов, сигурност, доверие”.
Участваха отбори на професионалните
гимназии по машинос троене, по
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С различни инициативи доброволците
от Ямбол, Стралджа, Елхово и Болярово
посрещнаха Свети Валентин.
В областния град на обособен
пункт, обозначен с логото на БЧК, се
разпространяваха брошурите „Болести,
предавани по полов път”, „СПИН/HIV” и
др. Младежите раздаваха презервативи,
валентинки и късметчета по централните
улици на града и кафенетата. Влюбени
двойки запечатаха чувствата си в снимка
„Спомен в рамка”.
Доброволците от Стралджа изготвиха
„Пощенска кутия с пожелания”, в която
всеки пускаше поздрав - валентинка
за любим човек, а доброволците го
предоставяха лично на адресатите.
В Елхово младежите зарадваха
влюбените с валентинка с късметче.
В Б о л я р о в о б е о р га н и з и р а н а
дискусия за учениците от СОУ „П. Берон”
под мотото „Безопасна любов”, проведе
се и игра „Въпроси и отговори на тема
СПИН/HIV.

С цел повишаване на знанията на
новите доброволци по темата„Сексуално
рисково поведение и превенция на ХИВ/
СПИН”, БМЧК организира обучение, по
време на което младежите се запознаха
с възникването на ХИВ, с начините и
пътищата за предаване на инфекцията
и за предпазване от заразяване,
с необходимост та от периодично
тестване. С помощта на ролеви игри и
специално подбрани казуси, свързани
с дискриминацията на заболелите,
бяха обсъдени различни гледни точки
и мнения относно непоносимостта и
дискриминацията към тези хора и беше
проведена дискусия, свързана с ефекта
от налагането на стереотипи.
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Бюлетин
Търговище
февруари 2016 г.

Две обучения по първа долекарска помощ по програма „Хелфи”
проведоха през февруари доброволци от БМЧК. Заниманията се посрещнаха
с голям интерес от малчуганите и в училище, и в детската градина.Чрез
игри, приказки и забавления децата научиха основни техники за справяне с
пострадало другарче при различни спешни ситуации. Първи по програмата
се обучаваха деца от ЦДГ „Червената шапчица” и четвъртокласниците от СОУ
„Св. Седмочисленици” в града.

ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ
Отчетно събрание
Кюстендил
12 февруари 2016 г.

Официални гости на общото отчетно събрание на областната
червенокръстка организация бяха зам.-генералният директор на БЧК
Василка Каменова, главният секретар д-р София Стоименова, зам.-областният
управител Силвия Велкова, зам.-кметът на община Кюстендил инж. Росица
Плачкова, директорът на РД ПБЗН комисар Светослав Георгиев, представител
на кръвния център на МБАЛ „Д-р Никола Василев“.
Отчет за дейността през изминалия период представи председателят на
областната организация на БЧК арх. Стояна Чавдарова. Делегатите приеха
план за работа и бюджет за 2016 г.
Директорът на ОС на БЧК – Кюстендил, д-р Емилия Кацарска благодари на всички общински и местни
администрации за подкрепата и за добрите партньорски взаимоотношения. Тя увери делегатите и гостите на
събранието, че целенасочената работа за мотивирането и задържането на доброволците ще продължи и приоритет
през настоящата година ще бъде оптимизирането на тяхното присъствие в малките населени места.
След приключването на форума беше открит щанд за ръчно изработени мартеници, набраните средства от
който ще бъдат предоставени за каузите на БЧК.

СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ
С уважение към хората от третата възраст
София
1 февруари 2016 г.

Мило тържество се състоя в
ритуалната зала на община Средец,
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а виновник за него бе юбилярката
Мария Станева, която навърши 100
години.
Рожденничката лично поздравиха
кметът на района Мария Ачкова,
д-р Надежда Тодоровска - зам.генерален директор на БЧК, д-р
Живка Димитрова, началник отдел
„Здравна политика и първа помощ” в
организацията, служители на Център
„Домашни грижи”, които повече от
пет години подпомагат и обгрижват
в ежедневието възрастната жена.
С най-голямо уважение, от

името на БЧК, чиито дългогодишен
сътрудник е Мария Станева, д-р
Тодоровска й връчи хранителни
продукти от първа необходимост и
й пожела много здраве и сили.
Дирекция “Връзки с
обществеността и фондонабиране”
Материали: Валя Горанова
графичен дизайн: Майя Маслинкова
Тел: 81 64 721, 81 64 866
e-mail: pressoffice@redcross.bg
www.redcross.bg
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