Бюлетин
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ИСТОРИЧЕСКА ПАМЕТ
С признателност към подвига на героите-медици
София
2 март 2016 г.
В навечерието на националния празник на страната Българският Червен кръст
организира за поредна година поклонение пред Докторския паметник в столицата.
Издигнат с доброволни дарения в памет на загиналите в Освободителната рускотурска война медици – руси, украинци, белоруси, молдовани и др., той е хуманно
послание за поколенията и e свързан с част от историята на червенокръсткото
движение и на здравеопазването в България.
Свещенослужители от храма “Свети Николай” в София отслужиха панихида в
памет на загиналите, а офицери и гвардейци от Националната гвардейска част
отдадоха военни почести.
„Петстотин тридесет и едно имена са изписани на този паметник. Хора от
различни народности и един българин – героят от Шипка д-р Константин Везенков.
За много от тях не знаем нищо и може би никога няма да узнаем. Сигурни сме само,
че са били достойни хора с благородни души. Сред ужаса на сраженията, в окопите
и в лазаретите те са воювали за чуждия живот и са жертвали своя, за да останат
завинаги в земята ни и в сърцата ни. Заедно със състраданието, милосърдието
и саможертвата, те осветиха българската земя с една голяма и благородна
идея – идеята на Червения кръст. Завещаха ни като пример достойнството и
възвишеността на готовността да се раздаваш и да даряваш. Да даряваш всичко,
което имаш – дрехите, храната, съня си, последните си сили и накрая – живота си!”,
с преклонение отбеляза в словото си председателят на Българския Червен кръст
Христо Григоров.
В тържествената церемония, заедно със служители и доброволци на БЧК,
участваха представители на президентството и на парламента, на държавни
институции, на посолствата на Русия, Украйна и Молдова, на сдружения и
неправителствени организации, граждани и гости на София.

МЕНИДЖМЪНТ НА БЕДСТВИЯТА
БЧК в помощ на държавата
ГКПП – Кулата
5 март 2016 г.
На българо-гръцката граница се проведе съвместно учение на граничари,
военни и екипи на Българския Червен кръст. С цел повишаване на готовността за
справяне със засилен миграционен натиск, в маневрите участваха над 400 души,
бойна техника, хеликоптери, специализирани автомобили на жандармерията,
термовизионна система и реаномобил. Проиграни бяха пет кризисни ситуации, сред които - изцяло затваряне на граничния
пункт “Кулата-Промахон”, поради нелегално преминаване на хора.
В учението “Граница 2016” участваха щатни служители на дирекция „Мениджмънт на бедствията” при НС на БЧК и на
областната червенокръстка организация в Благоевград и доброволни екипи за работа при бедствия. Те организираха пунктове
за събиране на пострадали, за първа психологична помощ и психосоциална подкрепа, за предоставяне на имущество от първа
необходимост и подкрепителен пункт.
По време на демонстрациите бяха отработени основни въпроси по организиране на управлението и взаимодействието
между участващите в действията структури. Ръководството на учението и лично министър-председателят Бойко Борисов,
който наблюдаваше маневрите през цялото време, дадоха висока оценка на действията на екипите на БЧК.
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МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
Възстановяване на семейни връзки
Техеран, Иран
23, 24 февруари 2016 г.

Представител на БЧК участва в работата на Втората регионална среща по възстановяване на семейни връзки и миграция”,
организирана от Националното дружество на Иранския Червен полумесец, с подкрепата на Международния комитет на
Червения кръст (МКЧК). Освен традиционните участници - МКЧК – Женева, националните дружества на Червения полумесец
на Афганистан, Пакистан, Иран, Ирак, Сирия, бяха поканени и националните дружества на Червения кръст на Италия,
Германия, Великобритания, Швеция и България. На форума присъстваха и представители на регионалните делегации на
МКЧК с местонахождение в Белград, Париж, Исламабад и Кабул.
Фокусът на изказванията и разговорите беше поставен върху ключови теми и въпроси, свързани с дейността по
възстановяване на семейни връзки (ВСВ) в контекста на неспиращия мигрантски поток. Разгледана и дискутирана беше
необходимостта от адекватна реакция при посрещане на нуждите на търсещите закрила, ползвайки целия спектър от
съществуващи възможности. Очертани бяха разликите в приоритетите и в практиките, ползвани от отделните национални
дружества, в зависимост от особеностите на съответната страна. Някои въпроси, свързани с основни области от Стратегията
по възстановяване на семейни връзки бяха поставени и обсъдени детайлно в рамките на установените работни групи.
Отделено беше и време за самоанализ и оценка на постигнатото, с ясното намерение за допълнително надграждане и
актуализиране на сега действащите планове, както на ниво национални дружества, така и на нивото на международната
мрежа по възстановяване на семейни връзки.

ФОНДОНАБИРАНЕ
Годишни награди за отговорен бизнес
София
25 февруари 2016 г.
На официална церемония в
хотел Балкан Българският форум на
бизнес лидерите връчи годишните
награди в най-престижния конкурс за
корпоративна отговорност, за които с 93
проекта с принос към образованието,
екологията, служителите и обществото
се състезаваха 63 компании
Победителите във всяка от шестте
категория – инвеститор в обществото, в
знанието, в околната среда, в човешкия
капитал и условията на труд, най-добра
социална политика на малко и средно предприятие и маркетинг, свързан с кауза, бяха отличени съответно с първо, второ
и трето място.
Трето място в категорията “Маркетинг, свързан с кауза“ бе присъдено на един от най-успешните и активни партньори на
БЧК - Самекс ЕООД. Номинацията беше подадена от нашата организация на базата на изключителния принос на компанията
към „Програма „Топъл обяд“. Вече 5 години чрез своите клиенти, служители и партньори, Самекс ЕООД набира средства за
осигуряване на безплатана храна в училище на нуждаещи се деца от цялата страна.
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ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ
Отчетни събрания
Варна
23 февруари 2016 г.
Областната червенокръстка организация отчете дейността си за 2015 година.
Гости на събитието бяха председателят на БЧК Христо Григоров, генералният
директор доц. д-р Красимир Гигов, зам.-областният управител Кристиян Богоев,
зам.кметът на община Варна Пейчо Пейчев, отец Василий Шаган, представител на
Варненска и Великопреславска митрополия, началникът на пътната полиция Петко
Камбуров, директорът на РД ПБЗН Тихомир Тотев, началникът на РИО Венцеслава
Генова, директорите на регионалната и на общинската дирекция за социално
подпомагане Димитричка Кънчева и Адриана Григорова, кметове на райони, представители на партньорски институции и
обществени организации, дългогодишни деятели на БЧК и членове на екипите за реакция при бедствия и аварии.
По традиция към всички делегати и гости бе отправен музикален поздрав от клавирно дуо Калина Алексиева и Йордан
Миланов, ученици в XI клас на Национално училище по изкуствата „Добри Христов“. В представеното от председателя на
организацията Илия Раев резюме за дейността през изминалата година като успешни бяха отчетени програмата за финансиране
на дейности на общинските структури и проектите, насочени към намаляване на социалната изолация, както на деца и
млади хора, така и на възрастни. Акцент беше поставен върху честването на 130 години от основаването на БЧК – Варна и
провеждането на Международния фестивал на червенокръстки и здравни филми. Броят на членовете на БЧК е 7 100, а на
младежката организация 400.
В изказването си председателят на БЧК Христо Григоров подчерта основната роля на ръководството за постигнатите
резултати и за доброто партньорство с институциите. Той благодари на всички доброволци, деятели, приятели и служители за
успешната работа през изминалата година. Деца от Дневен център „Св. Йоан Златоуст“ подариха на председателя на БЧК снимка
от участието си в проекта на БМЧК – Варна, „Моята младежка столица“ и специално изработена от тях апликация за 1 март.
Добрич
24 февруари 2016 г.
В работата на събранието участваха председателят на БЧК Христо Григоров и
генералният директор доц. д-р Красимир Гигов. Гости на форума бяха Иво Пенчев
– председател на общинския съвет на Добрич, д-р Розалина Брайкова – директор
на областната дирекция по безопасност на храните, директорите на регионалната
и общинската дирекция за социално подпомагане Ирена Баирова и Магдалена
Миткова, Жулиан Минев – началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР,
Живко Вълчев – председател на СБА, Красимира Кирова – гл. експерт в дирекция
„Хуманитарни дейности” на община Добрич, представители на общинските администрации, на неправителствени организации,
партньори.
Общото събрание на БЧК – Добрич, откри председателят на организацията Добри Драгнев, който предложи с едноминутно
мълчание делегатите да почетат паметта на Валентина Закова – дългогодишен служител в секретариата на областния съвет.
Съгласно правомощията на управляващия орган, 31 делегати от осемте общински червенокръстки структури приеха
отчетните документи за дейността през 2015 г., както и плана за работа и бюджета за 2016 г.
В приветствието си председателят на общинския съвет на Добрич Иво Пенчев благодари за многообхватната дейност на
областната организация и изказа увереност, че съгрудничеството с БЧК в различни области ще продължи и в бъдеще.
Председателят на БЧК Христо Григоров оцени високо работата на областната организация и я определи като една от
водещите в страната. Специални благодарности той отправи към доброволците на БМЧК като достойна смяна, към местната
и държавната власт, към партньорите, към бизнеса и към медиите за подкрепата.
Габрово
24 февруари 2016 г.
Годишното отчетно общо събрание на областната червенокръстка организация се
проведе в ритуалната зала на община Габрово. Отчетени бяха дейностите, реализирани
през 2015 г., приет беше план за работа през 2016 г.
Във форума участваха зам.-председателят на БЧК проф. Здравко Маринов, зам.генералният директор на БЧК д-р Славита Джамбазова, начаникът на РД ПБЗН комисар
Георги Русинов, представители на РЗИ, на местната администрация, председатели и
директори на партньорски организации – ИМКА, Женско благотворително дружество
„Майчина грижа”, Сдружение „Пациенти с онкологични заболявания и приятели”,
Фондация„Грижа за деца с увреждания”, Дневен център за възрастни с увреждания и др.
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Като успехи на БЧК гостите изтъкнаха повишената с 10% членска маса в областта, организационно укрепналите общински
структури, широките партньорски взаимоотношения, разнообразните инициативи в подкрепа на уязвими групи от обществото и
най-вече активната младежка дейност и включването на младите доброволци в цялостната дейност на организацията.
Форумът завърши с частичен избор на членове на областния съвет на БЧК за довършване на мандат. Избрани бяха Жаклин Илчев
– началник на отряда на ПСС в Габрово и Димитър Ножаров – зам.-председател на общинската организация на БЧК в Севлиево.
Кърджали
25 февруари 2016 г.
Гости на годишното отчетно събрание на областната организация на БЧК бяха
проф. Здравко Маринов – зам.-председател на БЧК, д-р Славита Джамбазова - зам.генерален директор, зам. областният управител Румен Младенов, директорът на
регионалната дирекция „Социално подпомагане“ Нермин Мехмед, директорът на
РД ПБЗН комисар Сергей Заимов, началникът на РИО Гроздан Колев, директорът
на РЗИ д-р Светлана Николова, директорът на Центъра за спешна медицинска
помощ д-р Атанас Митков, омбудсманът на община Кърджали Расим Муса и Василка
Григорова - експерт „Хуманитарни дейности“ в община Кърджали.
Форумът прие отчетните доклади на областната организация и на контролната
комисия за изминалата година и плана и бюджета за 2016 г. Отчетен бе устойчив растеж във всички направления на дейност.
Броят на членовете на организацията е 3 028, през годината са подпомогнати 2 781 души от областта и 19 социални институции.
Двете социално значими заведения, управлявани от БЧК с активното партньорство на община Кърджали – Домът за стари хора
и „Хоспис Червен кръст“ ЕООД, са със средногодишна заетост от 99% и предлагат на хората от третата възраст необходимите
услуги и лечение. Работата на доброволките от „Екип 254“ и на младите доброволци от БМЧК в сферата на социалнопомощната
дейност за хора, семейства и деца в риск е уникална в системата на БЧК в страната.
След изказванията на делегатите и гостите, зам.-областният управител Румен Младенов обобщи, че с „всеотдайността си и с
безкористните грижи БЧК се е превърнал в символ на надежда и упование в трудни за хората моменти“. Д-р Славита Джамбазова
определи организацията като силна и самостоятелна, благодари на всички доброволци и партньори и даде отлична оценка
на извършеното през годината.
Хасково
25 февруари 2016 г.
Гости на събранието бяха доц. Стоян Андонов – член на Националния съвет на
БЧК, Мария Христова – председател на БМЧК и член на НС на БЧК, Василка Каменова
– зам.-генерален директор на БЧК и д-р София Стоименова – главен секретар.
Форумът бе уважен и от представители на държавни институции, социални и
здравни заведения, неправителствени организации, партньори.
Отчета за дейността през 2015 г. представи председателят на областната
червенокръстка организация д-р Венко Балабанов. Делегатите изслушаха и
утвърдиха отчетите за бюджета на организацията и на областната контролна
комисия, както и оценката на Стратегията за развитие на областната организация през периода 2011-2015 г. Приети бяха
Стратегия за развитие 2016-2020 г., план и бюджет за 2016 г.
Един от приоритетите, по които областната структура на БЧК е развивала активна дейност през 2015 г., е работата с лица,
търсещи закрила в транзитния център в Пъстрогор, в специалния дом за временно настаняване на чужденци в Любимец и в
регистрационно-приемателния център в Харманли.
Гости и делегати на събранието споделиха задоволство от цялостната дейност на БЧК и изразиха подкрепа за бъдещи прояви.
Враца
26 февруари 2016 г.
Гости на събитието бяха зам.-генералният директор на БЧК д-р Славита
Джамбазова, Ирина Иванова, зам.-областен управител, кметовете на обшини
Оряхово и Мездра, зам. кметът на община Роман, ръководители на областни
партньорски струкури.
В дневния ред на събранието беше включен отчет за дейността на областната
червенокръстка организация за 2015 г. и отчет на областната контролна комисия.
Подробно беше представена една от приоритетните дейности - социалнопомощната.
Програмите за нейното осъществяване са „Домашни грижи за независим и достоен
живот“, по която се полагат грижи за над 400 потребители, „Втора коледа“ – с подпомогнати над 1200 нуждаещи се, проект
„Шанс за хората без дом“, по който са картотекирани 35 бездомни, „Топъл обяд“ за деца в неравностойно положение от община
Мизия, „Коледа за деца в риск“, „Хранителна банка“, „Твоите дребни пари в помощ на абитуриентите сираци и полусираци“ и др.
Общото събрание даде отлична оценка за работата на ръководния и на щатния състав, на структурите, на доброволците
на БЧК и БМЧК.
Форумът прие Стратегия на БЧК –2020 г., план за работата през 2016 г., бюджет на организацията за настоящата година.
стр. 4

Издание на Българския Червен кръст

Бюлетин
Гости на събранието бяха зам.-председателят на БЧК проф. Здравко Маринов,
председателят на БМЧК и член на НС на БЧК Мария Христова, зам.-областният
управител Младен Минчев, Денка Михайлова – зам.-кмет „Хуманитарни дейности“
на община Силистра, Стелиян Стойчев – директор на Дома за деца, лишени от
родителски грижи, Анелия Петрова – представител на НПО, доброволци на БМЧК,
партньори на организацията и журналисти от национални и местни медии.
Работата през изминалата година бе представена от зам.-председателя на
областната организация на БЧК Пепа Добрева. Тя подчерта, че през годината са
разпределени хуманитарни помощи на стойност над 28 500 лева, в това число и
за трапезариите по програма „Топъл обяд“ с общо 57 деца от Силистра и Дулово.
Повишен е капацитетът на ДЕРБАК, който активно участва в местни, регионални
и национални учения. Клубовете на БМЧК, въпреки намаляване на броя на доброволците, продължават да работят активно.
Устойчиво се развива проект „Работилница „Идейница“, с интерес от учениците се посрещат ателиетата по психосоциална
подкрепа в 4 и 8 клас.
В доклада бе споделено задоволство от взаимодействието на областната структура на БЧК с държавните и общинските
власти, с различни учебни, здравни и социални заведения, с неправителствени и стопански организации, както и с медиите,
които са отлични партньори в социалната и мениджърската дейност на организацията, осъществявана от екипа на секретариата
с директор Маргарита Касабова.
Делегатите приеха с пълно мнозинство отчета за дейността, отчета на областната контролна комисия и изпълнението на
бюджет 2015, гласуван бе план за работа и бюджет на организацията за 2016 г.
Силистра
26 февруари 2016 г.

Форумът разгледа и прие отчета за дейността на областната организация на БЧК
за 2015г., който отрази усърдната и мащабна работа за подпомагане на уязвими
групи хора, на деца в неравностойно социално положение, на възрастни самотни
хора в общностите и институциите, на хора със специфични потребности. Наред с
това, големи са успехите и в областта на обучението по първа долекарска помощ
на групи от населението, по водноспасителна дейност и др. Много добра оценка
бе дадена за изпълнението на „Стратегия 2011-2016” и бе приета „Стратегия 2016
– 2020”, която ще даде възможност на организацията да посрещне хуманитарните
предизвикателства за следващите пет години. Приет бе и план за дейността на
БЧК-Сливен за 2016 г.
Гости на общото отчетно събрание бяха проф. Здравко Маринов, зам.председател на БЧК, Веселин Ганчев – член на НС на БЧК, Веска Вълчева – зам. областен управител, Атанас Атанасов – кмет
на община Твърдица, Ивайло Енев – зам.-кмет на община Нова Загора, главен инспектор Иван Георгиев от РД ПБЗН, Стела
Бояджиева – представител на РИО на МОН, д-р Петя Балулова – директор на РЗИ, представители на институции и партньорски
организации, членове на червенокръстки дружества от областта, доброволци на БМЧК.
Сливен
1 март 2016 г.

Ловеч
2 март 2016 г.

Гости на годишното отчетно събрание на областната организация бяха д-р
Славита Джамбазова, зам.-генерален директор на БЧК, областният управител Ирина
Митева и нейният заместник Георги Терзийски, кметът на община Ловеч Корнелия
Маринова и зам.- кметът Венцислав Христов. Доклад за извършените дейности
представи председателят на ловешката червенокръстка организация доц. Николай
Николов. Делегатите одобриха план и бюджет за 2016 г. Д-р Славита Джамбазова
изказа задоволство от работата на организацията, която е направила крачка напред
в развитието и утвърждаването си в областта.
Червенокръстците се ангажираха със задачата да продължат да работят за
утвърждаване на доброволчеството и за привличане на медиите като партньори в тази
мисия, с цел признание и подкрепа от страна на отговорните граждански и публични
институции и за насърчаване на гражданското участие в доброволческите дейности.

Видин
2 март 2016 г.

Делегатите на отчетното събрание единодушно приеха отчета за работата и
бюджета на областната организация на Видин за изминалата година и оценката
на Стратегия на ОС на БЧК 2011-2015 г. Гласувани бяха план за дейностите през
настоящата година, проекто бюджет и Стратегия 2016 – 2020 г.
Гости на събранието бяха Мария Христова – председател на БМЧК и член на НС
на БЧК, Василка Каменова – зам. генерален директор на БЧК и д-р София Стоименова
– главен секретар.
Форумът бе уважен и от Негово Преосвещенство Белоградчишкия епископ
Поликарп, от зам.-областния управител Елка Георгиева, и от кмета и зам.-кмета
на Ново село и Белоградчик Георги Стоенелов и Антон Трифонов. Присъстваха
и представители на държавни институции, социални и здравни заведения и

неправителствени организации.
Гости и делегати изказаха благодарност към доброволците и служителите на БЧК и изразиха подкрепа за бъдещи дейности
и мероприятия.
Издание на Българския Червен кръст
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ТРАДИЦИИ И БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
Баба Марта носи здраве и дарява надежда
Както всяка година, доброволците на БЧК и БМЧК използваха най-българския празник – 1 март, и Международния ден на
жената, за да пожелаят здраве на самотни и болни възрастни хора и деца в неравностойно положение, да организират
благотворителни инициативи, в тяхна помощ, да поздравят партньорите си.
проблемите на възрастните хора и мapтeницa.
1-8 март 2016 г.
За празника младежите зapaдвaха
лобиране за техните права” посетиха
Габрово
лежащо болни в отделенията по д e ц a т a o т п o м o щ н o т o y ч и л и щ e
неврохирургия и неврология на МБАЛ- “Teoдocий Tъpнoвcки” c мapтeници и
Добрич. По време на тази „извънредна пpoлeтни пoдapъци.
визитация“ те поздравиха пациентите
Ямбол
със стихчета за баба Марта и им
завързаха мартенички на ръцете. На
болницата бяха предоставени хигиенни
материали.
Бургас

Потребителите от Дома за възрастни
хора с физически увреж дания
бяха закичени с ръчно изработени
мартенички. Инициативата е на
възрастни доброволци на БЧК и бе
реализирана съвместно с Женско
благотворително дружество „Майчина
грижа” и Сдружение „Пациенти с
онкологични заболявания и приятели”.
Гостите, обитателите и персоналът
на дома танцуваха и пяха заедно,
провокирани от чудесните изпълнения
на вокална група „Настроение” към
Народно читалище „Габрово”.
Доброволци на БМЧК бяха
организатори на първомартенската
среща с деца от Дневния център за деца
с увреждания. Специална празнична
програма за своите приятели бяха
подготвили възпитаници на ЦДГ
„Перуника”. С пожелания за здраве и
щастие присъстващите си размениха
мартеници. Малчуганите оцветяваха
к артинки, свързани с празник а,
рисуваха и играха.

За поредна година БЧК проведе
традиционната си фондонабирателна
кампания ”Мартеничка закичи и надежда
подари“. Младежите-червенокръстци
сами изработиха и продаваха
мартеници благотворително в помощ
на най-уязвимите си съграждани. В
рамките на два дни те набраха за фонд
„Милосърдие“ над 500 лева.
Мартенички за каузата дариха
ОУ „Антон Страшимиров“, ОУ „Васил
Левски“ - Горно Езерово и Регионалният
исторически музей в Бургас.
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Търговище

Велико Търново

Добрич

Доброволци на БЧК, работещи повече
от десет години по проекта„Повишаване
информираността на обществото по

По време на организирания базар
за мартеници и картички в центъра на
Ямбол, доброволците на БЧК набраха
средства за подпомагане на деца в риск
от областта.
Доброволци от Елхово и Стралджа
посетиха центровете за социална
рехабилитация и интеграция в своята
община и поднесоха на приятелите
си по повод Баба Марта специално
изработени мартеници и картички.

Доброволци на БМЧК opгaнизиpaхa
блaгoтвopитeлeн бaзap зa мapтeници.
Щандът беше разположен пред сградата
на oбщинaтa и вceки можеше да си
избере мартеница и да плати за нея сума
по своя преценка в благотворителна
касичка. Кмeтът на града cъщo cи кyпи

Доброволци на БМЧК и членове
на учителския пенсионерски клуб
“Петко Р. Славейков” заедно изработиха
мартенички, които на 1 март подариха
на децата и младежите от Центъра за
настаняване от семеен тип, на малките
пациенти, хоспитализирани в детското
отделение на Многопрофилната
болница за активно лечение в
Търговище и на възрастни хора от
дневния център в града.
По повод Международния ден
на жената доброволци от групите за
самопомощ, сформирани по проект
„ П о в и ш а в а н е и н ф о р м и р а н о с т та
Издание на Българския Червен кръст
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на обществото по проблемите на
възрастните хора и лобиране за техните
права”, подариха на самотно живеещи
възрастни дами пакети с почерпка за
празника.

раздадени на пациенти в столичната
болница „Царица Йоанна – ИС УЛ”.
Инициативата е на Бежанско-мигрантската
служба на БЧК и на Асоциацията на
родителите на деца с увреден слух.

Кърджали

Ловеч

Младите червенокръстци от Ловеч,
Луковит, Летница и Тетевен подариха
мартеници на служителите в областната
и в общинските администрации, на
работещите в партньорски институции,
на съгражданите си и на децата в някои
училища.
По време на организираната в Ловеч
кампания, доброволците набраха 449
лева за фонд „Милосърдие” към БЧК,
който подпомага хора в неравностойно
положение.

Пловдив

Пазарджик

БМЧК организира арт ателиета, където
доброволци показаха на своите приятели
от Център за настаняване от семеен тип
в кв. Гледка и от Защитеното жилище
как собственоръчно да си изработят
мартенички за здраве и цветни маски.
Младите червенокръстци поздравиха
децата от името на „Екип 254“ на БЧК с
картички и ръчно плетени мартеници.
Доброволци на БМЧК от
професионалната гимназия по
хранително-вкусова промишленост ,,Св.
Св. Кирил и Методий” в Момчилград
посетиха своите приятели от
Дневен център за деца и възрастни
с увреждания. Мартенички в бяло и
червено, изработени от симпатизантка
на младежката организация, украсиха
ръцете на малки и големи.
В Ардино доброволците от
новоучредения к луб на БМЧК „От
сърце“ зарадваха със собственоръчно
изработени мартенички училищното
ръководство и първокласниците на СОУ
„Васил Левски“.
Шумен

В традиционната акция „Мартеница”
на БМЧК участваха 34 младежи, които
с усмивки и с пожелания за здраве
подариха на съгражданите си 3 400
мартеници. Доброволците закичиха и
децата от центъра за настаняване от
семеен тип, и възрастните в дома за
стари хора „Гаврил Кръстевич”.
София
В Интеграционно-информационния
център за бежанци на БЧК близо 20 души
- деца бежанци, деца с увреден слух,
както и техни родители, собственоръчно
изработиха мартеници, които бяха
Издание на Българския Червен кръст

Клубовете на БМЧК от цялата област
зарадваха свои приятели, партньори и
дарители с над 3000 мартеници, една част
от тях ръчно изработени от ученици от ОУ
„Райна Княгиня”. Доброволците посетиха
децата от помощното училище „Стефан
Караджа”, дневния център за деца в
Асеновград, центровете за обществена
подкрепа в Карлово и Първомай,
зарадваха жителите на Съединение и
Хисаря. В Сопот по традиция баба Марта,
заедно с доброволците, носи мартеници
на всички деца от детските градини.

В Сити център в града доброволци
на БМЧК и студенти от Шуменския
университет „Епископ Константин
Преславски“ организираха
благотворителен базар за мартеници.
Набраната сума ще бъде предоставена
на дома за стари хора „Д-р Стефан
Смядовски“.
На първи март с мартенички бяха
закичени и децата от дом „Детелина“.
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СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ
„С тениска на бала”
София
2 март 2016 г.
В присъствие на медии и гости, сред
които и бенефициентите-студенти от
Випуск 2015, управителят на МотоПфое Димо Николов обяви старта на
третото издание на благотворителната
програма #steniskanabala “Бъди подобър!”. Деян Стаматов, заместникминистър на образованието и науката,
подчерта положителното си отношение
към кампанията и сподели, че като
доскорошен директор на училище,
силно вярва в ползите от нея. В приветствието си Петранка Недялкова – директор на СО на БЧК, изрази удовлетвореност
от широката вече популярност на инициативата и от ползотворното партньорство с Мото-Пфое. Вече 19 години Столичната
организация на БЧК и Мото-Пфое подпомагат абитуриенти-сираци, а преди три години бе инициирана дарителската кампания
за тяхното образование. Досега чрез дарения са подпомогнати със стипендии 63 студенти от цялата страна.
Дизайнът на тениската за 2016 г. бе избран чрез електронно гласуване. Всеки желаещ можеше да даде своя вот за това
как да изглежда тя, съчетавайки 9 различни варианта за кройка, цвят и щампа. Официалното гласуване продължи до 29-ти
февруари при изключително висок интерес – над 1 600 гласа. Избраната от онлайн феновете тениска беше показана по време
на събитието от лицето на #steniskanabala 2016 – Емил Конрад.
На специално създадения сайт www.steniskanabala.bg всеки, които желае да помогне, може да дари 20 лв. онлайн или по банков
път, за образованието на абитуриентите без родители, а Мото-Пфое ще му предостави тениската, символ на кампанията.

Първа помощ на работното място
Ямбол
2 март 2016 г.
По инициатива на ръководството на СОУ “Пейо Яворов” в Стралджа, екип на БЧК
организира и проведе обучение по първа помощ на работното място за учителите
и училищния персонал. Целта бе участниците да придобият специфични знания,
умения и компетентност за техниките по оказване на първа помощ при различни
травми и злополуки с деца и възрастни и във връзка с намаляване на риска от
трайни негативни последици от инциденти в училище.
Всички участници получиха удостоверения за преминат курс „Първа помощ на
работното място”.

„Старовремската софра ни върна у дома“
Русе
Възрастни хора от пенсионерската
организация в с. Бабово, община Сливо
поле, създадоха своя инициативна
група и преминаха обучение за работа
по проек та на БЧК „Повишаване
информираността на обществото по
проблемите на възрастните хора и
защита на техните права“. С цел да
привлекат съмишленици и подкрепа
на своята дейност, те организираха
празник, на който пред събраните над 200 души, освен характерни обичаи и традиции, представиха минипроекта си „Да
остаряваш с достойнство – възможност да си полезен на останалите“. Така идеите на БЧК да се помага на нуждаещите се, да
се стимулира активният живот на възрастните хора и поколенията да общуват помежду си достигна до нови и нови желаещи
да бъдат част от тях. Кметът на община Сливо поле заяви, че ще съдейства празникът да стане традиционен за с. Бабово и
общината да го финансира.
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БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ
Ден на розовата фланелка
Добрич
24 февруари 2016 г.
Доброволци на БМЧК и ученици от ОУ “Стефан Караджа” отбелязаха заедно деня
срещу тормоза в училище, наречен„Ден на розовата фланелка”. Чрез песни, стихове и
цитати, те казаха „Не! на насилието и Да! на приятелството“. Доброволците запознаха
децата с историята на червенокръстката организация и с принципите й, насърчиха
ги винаги да протягат ръка на човек в нужда, да не отвръщат на насилието с насилие.
Ловеч
29 февруари 2016 г.
Във връзка с Деня на розовата фланелка, Йоланда Балканска от клуба на БМЧК
в Ловеч изнесе пред четвъртокласници от ОУ „Всил Левски” лекция с интерактивни
игри на тема „Агресията в училище”. Децата се запознаха с основните причини за
агресията, със симптомите й, как да избягват ситуации на агресия и при нужда към
кого да се обръщат за помощ.

Обучения
Шумен
25 февруари 2016 г.
Доброволци на младежката червенокръстка организация разговаряха с
деветокласници и десетокласници от професионалната гимназия по облекло,
хранене и химични технологии „Проф. д-р Асен Златаров” на тема „Превенция и
контрол на ХИВ/СПИН”. Учениците получиха информационни и рекламни материали.
Инициативата е съвместна с РЗИ и общинския здравен център.
Смолян
27 февруари 2016 г.
Доброволци на БМЧК преминаха обучение по социално-помощна дейност за
работа с деца от уязвими групи, получиха юридически разяснения и се запознаха
с институциите в България, работещи в подкрепа на децата.
В обучението се включиха 10 доброволци. През настоящата учебна година им
предстоят срещи с деца от социални институции.
Стара Загора
4 март 2016 г.
В Казанлък бе организирано обучение по основни знания за ЧК/ЧП за
новопостъпили доброволци на БМЧК. Водещ бе областният координатор на БМЧК
Памела Иванова. Тя запозна младежите с историята на червенокръсткото движение
и на БЧК, с дейностите и направленията, по които работи БМЧК, с плановете за
развитието им в града.
От края на 2015 г. към редиците на БМЧК-Казанлък са се присъединили много
нови доброволци.

Ден на редките болести
Силистра
28 февруари 2016 г.
Доброволци на БМЧК и доброволният екип за работа при бедствия, аварии
и катастрофи участваха в отбелязване на Деня на редките болести. По време
на традиционната информационна кампания те предоставяха на гражданите
информация за Националния алианс на хора с редки болести, който е свързващо
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звено между тях и здравната система.
Като партньор на местната асоциация Аниридия, БМЧК се включва в информационната кампания през месец февруари и
участва при попълването на специално табло с материали за училищните общности.

„Доброволчеството – изпитан лек срещу агресията”
Ямбол
март 2016 г.
Доброволците на БМЧК, съвместно с читалище „Умение - 2003“, организираха
форум-театър на тема „Доброволчеството – изпитан лек срещу агресията“. По
време на събитието бяха представени добри практики за превенция на агресията
сред младите хора чрез реализиран от БМЧК проект в Стралджа и доброволчески
инициативи, реализирани по Националната програма за младежта 2011-2015 от
читалищните доброволци.
Интерес предизвика презентацията на представители на младежки
неправителствени организации от община Тунджа„С Тунджа в сърцето на общината“.
Успешната платформа се реализира изцяло с доброволен труд на младите и на
техните родители.

Програма „Хелфи“
Монтана
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”
БМЧК стартира обучителната програма “Хелфи”, която е разработена с подкрепата
на Австрийския младежки Червен кръст и обхваща тринадесет теми, свързани
с оказването на първа помощ при различни ситуации. Децата ще се запознаят с
историята на духчето Хелфи и неговите приятели Томас, Лео, Ери, Лена и Марийка
и ще усвоят умения и знания за предпазване от инциденти.
При първата среща доброволците научиха децата как да реагират в ситуация
на ужилване от насекомо.
Кюстендил
НУ „Св. Климент Охридски”

Видин
ОУ „Иван Вазов“

Шумен
НУ „Илия Р. Блъсков”

С уважение към партньорите
Добрич
март 2016 г.
Служители и доброволци на БЧК и БМЧК бяха сред гостите на официалното
откриване на реконструирания Младежки център „Захари Стоянов“ в града. Лентата
прерязаха кметът на Добрич и посланикът на Норвегия у нас.
Младежкият център е един от партньорите, с помощта на които БМЧК успешно
осъществява различни инициативи.
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Психосоциална подкрепа
Добрич
7 март 2016 г.
Три двойки доброволци на БМЧК, обучени да провеждат ателиета по
психосоциална подкрепа в 4 и 8 клас по програма„Партньори за социална промяна“,
стартираха обученията с ученици от ОУ „Хр. Смирненски и СОУ „П. Р. Славейков“.
Предстои провеждането на ателиета в ОУ “Ст. Караджа“, в ОУ „Й. Йовков“, с. Победа,
в хуманитарната и във финансово-стопанската гимназия.
Децата посрещнаха с изключително любопитство и внимание първата сесия,
посветена на емоциите.

ВОДНО СПАСЯВАНЕ
Водноспасителен минимум
Ловеч
23 февруари 2016 г.
Стойко Бончев – старши спасител в БЧК, проведе обучение на тема
„Водноспасителен минимум” с ученици от професионалната гимназия по
механоелектротехника. Младежите бяха запознати с причините за водни инциденти,
с опасностите при къпане и плуване, с флаговата сигнализация и с правилата за
безопасност.

Обучителен семинар
София
26-28 февруари 2016 г.
В НУЛЦ на БЧК – Лозен, и на басейн „Диана” се проведе „ Методически семинар по
водно спасяване”. Участваха 28 от водещите в страната инструктори, преподаващи
в курсовете за водни спасители.
Целта на семинара бе унифициране на методиката на преподаване, повишаване
на презентационните умения на лекторите и обмяна на добри практики при
използването на иновативни подходи за усвояване на учебния материал.

БЛАГОДАРНОСТ
София
27 февруари 2016 г.
Българският Червен кръст бе удостоен с почетен знак и грамота от Организацията на евреите в България „Шалом”.
Отличието бе връчено на генералния директор на БЧК доц. д-р Красимир Гигов на специално организирано събитие в чест
на доброволците. Наградата е израз на сърдечна признателност и благодарност за доброто сътрудничество и подкрепа при
решаване на социалните въпроси в страната и в частност в еврейската общност.
Брегово
2 март 2016 г.
В официално писмо до председателя на Българския Червен кръст Христо
Григоров, от името на ръководството на общината и лично от свое име, кметът
на Брегово инж. Милчо Лалов благодари сърдечно за хуманитарната помощ,
предоставяна от БЧК на социално слаби хора и на бенефициентите на социалните
заведения на територията на общината.
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