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19 - 31 декември 2016 г.

НАЦИОНАЛНА БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАМПАНИЯ
Първо заседание на обществения съвет за Хитрино
София
28 декември 2016 г.
В централата на БЧК се проведе
първото заседание на Обществения съвет
за управление на финансовите средства
от кампанията за Хитрино, който ще се
ръководи от двама съпредседатели – Мая
Манолова, омбудсман на Р България, и акад. Христо Григоров, председател на БЧК. В Обществения съвет участват кметът на Хитрино
Нуридин Исмаил и представители на областна администрация Шумен, на НОИ, на НСОРБ, на Сметната палата, ГД ПБЗН и на медиите.
В началото на заседанието председателят на БЧК акад. Христо Григоров предостави финансова справка за благотворителната
кампания на БЧК, по която до 28 декември 2016 г. бяха набрани 1 994 11 лв.
Кметът на село Хитрино Нуридин Исмаил информира участниците за нанесените щети и за най-належащите нужди от
подпомагане на пострадалото население. След обсъждане на поднесената информация Общественият съвет реши да отпусне
160 000 лв. от набраните по кампанията средства за осигуряване на топъл обяд на хората в селото в продължение на четири
месеца. Кметът на Хитрино пое ангажимент на следващото заседание да предостави конкретни предложения за по-нататъшното
финансиране от средствата, набрани по благотворителната кампания на БЧК.

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ
Доброволци на БМЧК зарадваха деца в болници
София
28 декември 2016 г.
Д о б р о в о л ц и те н а м л а д е ж к а та
червенокръстка организация се срещнаха
с деца от 4 столични болници (Белодробна
болница „Света София“, Отделение по
педиатрия и детска кардиология на
Национална кардиологична болница,
Детска травматология на УМБАЛСМ
„ П и р о го в “, К л и н и к а та п о д е тс к а
онкохематология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“), които зарадваха с коледно настроение и подаръци.
Малките пациенти, останали на лечение между празниците, получиха от доброволци на Българския младежки Червен кръст
коледни подаръци, предоставени от «Хиполенд» АД, от учениците на ЧЕСУ «Дорис Тенеди» и от други дарители.
Варна

За Коледа БЧК-Варна зарадва с
коледни мечета децата в детското
отделение на УМБАЛ “Света Марина”,
останали в болницата по празниците.
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Коледни прояви
Бургас

Традиционната за БЧК-Бургас
фондонабирателна кампания
“Подари Коледа” приключи успешно.
Доброволците на БМЧК от клубовете в
Бургас, Айтос, Карнобат и Сунгурларе
успяха да съберат впечатляващата
сума от 4 655 лв. в подкрепа на деца в
неравностойно положение. С нея бяха
закупени коледни подаръци, лакомства
и почерпка за близо 260 деца от областта,
които получиха своите изненади на
коледни тържества с участието на
младежите червенокръстци.
Та з и г о д и н а д о б р о в о л ц и т е
фондонабираха, разпространявайки
брандираната картичка на БЧК-Бургас
„Подари Коледа“ сред свои съученици,
в учителските колективи, в големи
търговски центрове и по време на
коледни еко-работилнички, насочени
към най-малките.
Варна

на БЧК-Габрово посетиха Дом за стари
хора с физически увреждания – Габрово.
Заедно с потребителите на дома те
изработиха коледна украса за всяка
стая. За доброто настроение се погрижи
вокална група „Настроение” към НЧ
„Габрово”, която накара възрастните хора
да забравят болежките и да се хванат на
хоро.
Доброволците посетиха и Дневен
център за деца и младежи с увреждания,
заедно с ученици от ОУ „Неофит Рилски”,
обучавани по проект „Малки уроци
по толерантност”. Имаше и специална
програма с много песни и подаръци.
Добрич

В предколедната седмица
доброволците на БМЧК-Добрич
организираха Коледен базар. В три
поредни дни, в МОЛ-Добрич, те
продаваха измайсторени от тях сувенири,
коледна украса и домашно приготвени
сладкиши. И тази година в изработването
се включиха ученици от СУ “Д.Талев“.
На Коледа млади червенокръстци
събираха средства с касички пред
християнските храмове „Св. Троица“ и
„Св. Георги“ за фонд „Милосърдие“.
Кърджали

Доброволците от БМЧК-Варна събраха
средства за програма „Топъл обяд”
чрез продажбата на ръчно изработени
Коледни и Новогодишни картички.
Габрово
16 декември 2016 г.

По повод предстоящите коледни и
новогодишни празници доброволци
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Стойността на раздадените пакети е 5
493,01 лева.
Със събраните средства от коледния
базар ще бъдат подпомогнати 47 деца в
риск от общината.
ОС на БЧК-Кърджали преведе 650 лв. за
пострадалите в Хитрино, а доброволците
на БМЧК-Момчилград, от своя страна,
събраха 435,10 лв. Подкрепа за хората
в Хитрино оказаха и учениците от СУ „В.
Левски“ - Ардино и от СУ „Отец Паисий“Кирково, които предоставиха чрез ОбС на
БЧК съответно 1 454,68 лв и 760 лв.

С много благотворителни
червенокръстки инициативи бе наситен
месец декември в областта.
Екип 254, съвместно с клубовете на
БМЧК и Интер акт, подкрепи в навечерието
на Коледа 147 социално слаби семейства,
деца в риск и самотни възрастни хора от
общините Кърджали, Кирково, Джебел и
Черноочене. Благотворителният проект
на дванадесетокласничките Виктория
Ангелова и Назмие Мустафа помогна
на Екип 254 да разшири броя на хората,
които получиха хранителна помощ.

За поредна година, с наближаването
на коледните празници, Дом за стари хора
към ОС на БЧК-Кърджали беше посетен
от възпитаниците на училища от града,
от представители на различни фирми и
частни лица, които раздадоха подаръци
на възрастните хора.
Учениците от клуб „Здраве“ към ОУ
“П. К. Яворов“, с ръководител Стефка
Семерджиева, зарадваха възрастните
с ръчно изработени картички и красив
Руско-цигански танц.
Деца от СОУ “Йордан Йовков“,
придружени от родители и учители, също
изнесоха коледна програма и донесоха
плодове и сладки на възрастните.
Екипът на 112, по инициатива на
доброволци от екип 254 на ОС на БЧККърджали, беше подготвил индивидуални
подаръци за хората в дома, а дарителите
от Фирма „Артекс“ – нови комплекти за
хранене.
Община Кърджали предостави за
поредна година елха за дома, която
допълни коледния дух.
Плевен
22 декември 2016 г.

Децата от клуб „Млади възрожденци”
от ОУ „Цветан Спасов”-Плевен
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дариха на Кризисния център в града
пакетирани храни, събрани в рамките на
инициативата „Усмивка за Коледа”.

Търговище

Сливен

И тази година БМЧК-С ливен
проведе активна Коледна кампания, в
партньорство с училища от Сливен и
областта.
Благодарение на дарителския дух
на деца и родители и отзивчивостта
на учителите, 800 деца от 29 училища
и 17 институции от областта получиха
подаръци за предстоящия празник.
Играчки, познавателни игри, книжки,
тоалетни принадлежности, картички
с красиви пожелания – всички те
достигнаха до деца от уязвими групи.

Около 600 лв. събраха ученици и
учители от ОУ “Христо Ботев”-Търговище
в подкрепа на 3 семейства в затруднено
материално положение. Кампанията
беше организирана с помощта на
доброволци от БМЧК. Освен парични
средства, семействата ще получат
и хранителни продукти, събрани от
благотворителната кампания с БУЛМАГ.
Ямбол

Д о б р о в о л ц и н а Б МЧ К- Я м б о л
зарадваха с подаръци деца в
неравностойно положение от Спортно
училище „Пиер Дьо Кубертен” за
коледните празници. Инициативата
се осъществи благодарение
на доброволческата кампания
„Подари усмивка”, организирана от
Дружество „Пробуда” към БЧК-Ямбол.
Доброволците от дружес твото
организираха и събиране на детски
играчки, които дариха на ЦДГ „Радост”.

Търговище

БЧК-Търговище и екипът по приемна
грижа към общината отново успяха
да зарадват приемни семейства за
Коледа. В читалището децата гледаха
коледен филм и получиха подаръци.
Гости на децата бяха Дядо Коледа,
Снежанка и техните верни помощници
– доброволците.

БМЧК-Ямбол проведе Коледен
благотворителен базар, на който се
продаваха ръчно изработени картички
и сувенири от доброволците на БМЧК.
Събраните средства в размер на 733,77
лв. ще бъдат предоставени на уязвими
деца.

По повод отбелязването на
Коледните празници БМЧК-Ямбол
и НУ „Св. Св. Кирил и Методий”
организираха коледна кампания
“Кутии на приятелството” под мотото
“За повече усмивки!”. Основна цел на
кампанията е стимулирането на детската
благотворителност, формирането
и р а з в и в а н ето н а н а гл а с и с р е д
младите хора за благотворителност.
Събраните подаръци в кампанията бяха
разпределени в социални заведения
преди празниците с активното участие
на доброволците на БМЧК.

Кампания „Деца в риск”
Ямбол
БЧК-Ямбол за осма поредна година предостави еднократно 200 бр. хранителни
пакети на деца в риск от област Ямбол.
Доброволците на БМЧК дариха хранителните пакети в петте общини на
територията на областта по време на организирани Коледни тържества за
децата. Пакетите съдържаха ябълки, овесени ядки, бисквити, лютеница, шоколад,
натурален сок, прясно мляко и др.
Издание на Българския Червен кръст
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Сливен
БЧК-Сливен проведе кампания за еднократно подпомагане с хранителни
пакети на деца в неравностойно положение. С помощта отново на училищата бяха
определени 211 деца – сираци и полусираци, и такива в неравностойно положение,
които получиха продукти от първа необходимост.

Областни обучения на БМЧК
Враца
17 - 18 декември 2016 г.
В Младежки интерпретационен лагер – Очин дол, се проведе обучение за доброволци
на БМЧК от област Враца. По темата “Здравословно хранене и здравословен начин на
живот” бяха обучени 14 доброволци, а по “Превенция на зависимости” – 13 млади
червенокръстци от 4 клуба в областта. Обучението се проведе по метода “Връстници
обучават връстници”. Водещите Валери Гарванска, Никол Тончева и Павел Тодоров
бяха предвидили интересни презентации, много игри и решаване на реални казуси.
Габрово
17 декември 2016 г.
В рамките на проект „Първа крачка с „Хелфи”, широка стъпка с УЕПП, достигане на
целта с МАЕ”, финансиран от Фонда за подпомагане и оптимизиране на дейностите
на БМЧК „Мисли глобално, действай локално” в сградата на ОС на БЧК – Габрово се
проведе областно обучение за обучители по програма „Хелфи”.
В обучението участие взеха 14 членове на УЕПП от училищата в областта. Водещи
бяха Виктория Генчева и Йолита Панова.
Първата част на обучението включваше основните начини, изисквания и правила
при работа с деца. Във втората част УЕПП-четата се запознаха с теория, практически
задачи и игри от наръчника на Хелфи.

Отчетно-изборни събрания
Хасково
21 декември 2016 г.
Делетати от всички клубове на БМЧК – Хасково завършиха отчетно-изборната си
кампания в областта с представянето на дейността си за 2015/ 2016 г.
На проведеното делегатско събрание младежите приеха отчет за изминалия
период, насоки за дейността си през 2017/2018 и План за работа през 2017 г. Водеща
дейност си остава Първата помощ. Делегатите избраха за областен координатор
Деница Стоянова и за зам.-координатори Гергана Делитонева и Росен Кузев.
На Общото събрание присъстваха директорът на Секретариата на ОС на БЧКХасково Минка Мечеринкова и инж. Венета Стойчева, гл. специалист в ОС на БЧКХасково.
Сливен
17 декември 2016 г.
Проведе се Общо отчетно-изборно събрание на клубовете на БМЧК-Сливен.
Гости на събранието бяха д-р Иван Федин, председател на ОС на БЧК-Сливен, Стела
Бояджиева, член на Областния съвет на БЧК-Сливен, д-р Моника Сярова, директор на
Секретариата на ОС на БЧК-Сливен, Флоринка Даракчиева, председател на Общинската
организация на БЧК-Сливен, Петър Койнов, доброволец от ПСС към БЧК-Сливен,
Марияна Куновска, доброволец от ДЕРБАК към БЧК-Сливен, щатният специалист по
младежка дейност Катрин Федина.
Приет бе отчет за дейността на младежката организация през 2015/2016 г., както и
Насоки и План за работа през следващия отчетен период. Презентирана беше разнообразната работа на младежите-доброволци
по проекти, обучения, инициативи и акции във всички червенокръстки области. За областен координатор на БМЧК-Сливен беше
избрана Симона Калчева – дългогодишен доброволец от ПХГ „Дамян Дамянов”. Бяха избрани и трима зам.-областни координатори,
както и двама делегати, които ще представляват областта на Националния събор на БМЧК.
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ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ
Отчетно-изборна кампания
Сливен
С приключването на отчетно-изборната сесия в Нова Загора завърши отчетноизборната кампания на общинските организации към ОС на БЧК-Сливен. Отчетеният
четиригодишен период бе много ползотворен. В отчетите на организациите бе
представена богатата и разнообразна дейност на доброволците, бяха гласувани
новите ръководства и бе приет план за работа за следващия отчетен период.
Кърджали
Ус п е ш н о п р и к л ю ч и о т ч е т н о изборната кампания на общинско
ниво в Областната организация на БЧККърджали.
Седемте общински общи събрания
приеха отчетните си документи за
мандат 2012-2016 г. и плановете си за
следващия изборен мандат.
Обновени са всички ръководни органи при запазена приемственост в тях, а три от организациите си избраха нови
председатели – Кирково, Джебел и Момчилград.
Финалното отчетно-изборно събрание на общинската организация в Кърджали показа нараснал организационен
капацитет, устойчивост на дейностите в полза на обществото и много добра екипност в планирането и реализирането на
конкретни инициативи в общината. За председател на организацията единодушно бе преизбран инж. Кузман Димов, а за
зам.- председател – д-р Марин Мухтаров.
Председателят на областната организация доц. д-р Тодор Черкезов оцени постигнатото високо и благодари на всички
доброволци и служители за всеотдайността и съпричастността.

Общинска организация на БЧК – Варна, дружество „Одесос”
Варна
28 декември 2016 г.
Сформираното в края на предходния
месец червенокръстко дружество
„Одесос” към общинската организация
на БЧК-Варна, подготви и проведе
благотворителна акция за събиране на
храна и дрехи в подкрепа на варненския
Приют за бездомни.
Упъ лномощените ч ленове на
дружеството, дами с добри сърца и
сръчни ръце, посетиха настанените
в приюта. Те отправиха топли думи
и празнични пожелания за здраве,
надежда и взаимна подкрепа през
настъпващата 2017 г. Раздадени бяха
домашно приготвени солени и сладки
изделия, както и топли зимни дрехи.

ПРОГРАМА “ТОПЪЛ ОБЯД”
Безплатна храна за уязвими деца
От началото на месец декември 2016 г. 31 деца от Сливен получават безплатна храна по програма „Топъл обяд”. Към идеята
се присъедини и търговска верига хипермаркети „Кауфланд”, която дава пространство за касичките на Червения кръст, и така
съдейства за набирането на средства за децата в нужда.
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Бюлетин
СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ
Проект “В подкрепа на бездомните”
София
Столичната организация на БЧК за четвърта поредна година изпълни проект
„В подкрепа на бездомните”, чрез който се оказва помощ на 100 бездомни лица с
хранителен пакет и топла напитка.
През месеците ноември и декември доброволци на организацията два пъти
седмично, по предварителен график и маршрут, обходиха районите Надежда
и Илинден и проведоха анкетно проучване за броя, местата на обитаване,
състоянието и нуждите на бездомните.
Сред основните цели е и запознаването им с услугите, които предоставят
кризисните и дневните центрове за настаняване. Реализирането на проекта
утвърждава модела на социална услуга – мобилен екип за оказване подкрепа на бездомни хора, и е подпомогнал 398 души
до момента.

ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ
Срещи с родители и деца, пострадали при ПТП
Варна
20 декември 2016 г.
Секретариатът на ОС на БЧК - Варна организира среща с родители и деца,
пострадали при ПТП, на които Консултативният съвет към „Национален дарителски
фонд за подпомагане на деца, пострадали при ПТП” е отпуснал парични помощи.
Срещата бе открита и ръководена от Илия Раев, председател на ОС на БЧК-Варна.
Родителите на пострадалите деца получиха финансовата помощ, а на две от
семействата в затруднено материално положение бяха връчени хранителни пакети
от кампанията „Купи и дари“ на БЧК и БИЛЛА ЕООД. Предложени бяха юношески
дрехи от дарители за нуждите на някои от децата. Срещата завърши с пожелания за здраве и щастливи коледно-новогодишни
празници.
Сливен

Хасково
27 декември 2016 г.

БЧК-Сливен подпомогна четири деца,
пострадали при ПТП, с парична помощ от
Националния дарителски фонд за подпомагане на деца, пострадали при ПТП.

Представители на Секретариата на ОС
на БЧК-Хасково връчиха парична помощ
на родителите на Жанета Стоянова,
Зейнел Зинел и Златина Язанова,
предоставена от Консултативния съвет
към Националния дарителски фонд за
подпомагане на деца, пострадали при
пътно-транспортни произшествия.

Дирекция “Връзки с обществеността и фондонабиране”;
материали: Лора Пеева; графичен дизайн: Майя Маслинкова
Тел: 02/49 23 055, 02/49 23 057; e-mail: pressoffice@redcross.bg
www.redcross.bg
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