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стр. 1 Издание на Българския Червен кръст

Бюлетин
БЧК и Центърът за изследване на НАТО обединиха усилията си

София
13 февруари 2017 г.

Българският Червен кръст и Центърът за изследване, изграждане и 
усъвършенстване на способностите на НАТО за управление на кризи и реагиране 
при бедствия подписаха Рамково споразумение за сътрудничество. 

„Нашите усилия се обединяват в посока подаване на ръка и помагане на хората.“ 
- Това каза председателят на Българския Червен кръст акад. Христо Григоров след 
подписването. „С това споразумение и с бъдещите обмени на информация считаме, че 
ще помогнем на центъра, а те на нас с обмяната на експертизи“, обясни председателят 
на БЧК. „Всичко има една цел - да бъдем много по-ефективни, много по-бързи, когато 
се налага да действаме съвместно в полза на хората“, заяви той. 

„Центърът за изследване на НАТО функционира от 3 години, получил е 

СЪТРУДНИЧЕСТВО

Президентът на РБългария Румен Радев изпрати благодарствен адрес до акад. 
Христо Григоров и проф. д-р Красимир Гигов. В него се казва: „Бих искал да ви 
благодаря за отправените поздравления по повод избирането ми за президент на 
Република България.

Уверявам ви, че ще защитавам активно и безкомпромисно интереса на 
българския народ и ще отстоявам достойнството и правата на гражданите.

През годините на моя мандат президентската институция ще бъде отворена 
за активен диалог с всички държавни институции, обществени организации 
и граждани. Нека обединим усилията и капацитета на нацията, за да изградим 
заедно едно по-справедливо общество, в което законът, моралът, толерантността 
и солидарността са основна ценност.

Желая Ви здраве и успех!“

Президентът на РБългария благодари на БЧК

акредитацията си и е фокусна точка за събиране и споделяне на експертиза в областта на управлението на кризи и за реагиране 
на бедствия, както за страните членки на НАТО, така и за страните партньори“, посочи директорът полковник Васил Русинов. 
„Изразявам искреното си задоволство, че с днешния акт на подписването на споразумението за сътрудничество с БЧК, най-
голямата хуманитарна организация в РБългария, ние не започваме, а продължаваме една установена традиция на взаимно 
сътрудничество, обмен на експерти, участие във взаимни мероприятия, учения на БЧК , семинари и форуми, на които експертизата, 
която получаваме е изключително полезна“, заяви той.  

Видин

През месец януари продължи реализирането на проект “Топъл обяд“ за деца в 
неравностойно социално положение от град Белоградчик. За период от 50 учебни дни 
на 45 деца се предоставя “Топъл обяд”, включващ супа, основно ястие, десерт и хляб. 

Проектът е финансиран от Партньорска мрежа за благотворителност на БЧК и Кока 
Кола България и съфинансиран със средства на Областния съвет на БЧК – Видин, събрани 
от фондонабирателни кампании на БМЧК – Видин и търговска верига Кауфланд.

Безплатен обяд в училище

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
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Свети Валентин

Кърджали
11 февруари 2017 г. 

Доброволци на БМЧК и „Екип 254“ на БЧК - Кърджали, проведоха арт ателие, по 
време на което бяха изработени картички с пожелания за „Свети Валентин“. Ръчните 
изделия ще бъдат изложени на благотворителен базар, като с набраните средства 
младежите планират да отбележат празника „Баба Марта“ със своите приятели от 
Защитеното жилище. По време на ателието доброволците на „Екип 254“ изработиха 
и мартенички за предстоящия празник.

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

Варна
7 – 16 февруари 2017 г. 

Общинската организация на БЧК във Варна стартира информационни срещи 
в червенокръстките дружества в районите „Младост“ и „Одесос“, както и с 
потребителите на Център „Домашна грижа“ на тема „Превенция на телефонните 
измами“. Те са планирани в отговор на нуждата от запознаване на хората със 
„сценариите“ за въвеждане в заблуда и за правилните стъпки за прекъсване на 
телефонните измами. Гости на срещите бяха началниците на отдела и сектора 
„Охранителна полиция“ на ОД на МВР комисар Никола Панчев и комисар Илиян 
Илиев, а лектор бе инспектор Георги Георгиев от Криминална полиция. Тъй като 

Информационни срещи

услуга – мобилен екип за подкрепа на бездомни лица, който включва доброволци на организацията, преминали обучение за 
спецификата на работа с бездомни хора. Екипът осигуряваше подкрепа през студените дни от 19 до 21 часа по предварителен 
график и маршрут. Доброволците обхождат районите на града и провеждат анкетно проучване за броя, местата на обитаване, 
състоянието и нуждите на бездомните. Оказват подкрепа за бездомните и ги запознават с услугите, които предоставят кризисните 
и дневните центрове за настаняване. 

всеки втори от участниците в срещите вече е бил потенциална жертва на измама, бяха зададени конкретни въпроси, на 
които получиха компетентни отговори. Раздадени бяха листовки с посочени точни стъпки за противопоставяне на опитите 
за телефонни измама - прекъсване на връзката; позвъняване на близки; недопустимо разкриване на имена и лични данни, 
адреси и телефони; даване на пари и ценности на хора, представящи се по телефона за полицейски или други длъжностни 
лица; уведомяване на близкото РУ на МВР и др. Срещите продължават по график в другите червенокръстки дружества и са 
възможни благодарение на доброто партньорство на ОС на БЧК и ОД на МВР - Варна. 

СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ

София
8 февруари 2017 г.

Столичната организация на БЧК 
организира нощно дежурс тво на 
мобилен екип в подкрепа на бездомни 
хора, обитаващи територията на София. 
Хранителен пакет и топла напитка 
получиха 7 бездомни лица, намиращи 
се на територията на район „Средец”. 
Инициативата е част от предоставяната 

В подкрепа на бездомните
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Обучение по психо-социална пoдкрепа и първа психологична помощ

Видин
4 февруари 2017 г. 

Българският младежки Червен кръст – Видин организира обучение за придобиване 
на ниво 1 по психо-социална пoдкрепа и първа психологична помощ (ПСП и ППхП). 
След 8-часови занятия и финален тест всички 8 червенокръстци завършиха успешно 
курса. Водещ бе Веселка Весова – национален обучител по темата и доброволец на 
Българския младежки Червен кръст – Видин.

Дирекция “Връзки с обществеността и фондонабиране”
Материали: Мария Пръмова; 

графичен дизайн: Майя Маслинкова;
Тел: 02 49 23 055; 02 49 23 057
e-mail: pressoffice@redcross.bg

www.redcross.bg

Информационна кампания по повод Световен ден за борба с рака

Стара Загора

По повод 4 февруари, Световен 
ден за борба с рака, доброволците 
от БМЧК - Стара Загора организираха 
информационна кампания. Тя се 
проведе в централната пешеходна 
зона на града, където младежите 
разположиха своя информационен 
щанд с табло, флаери и специално 
изработени лилави лентички, които 
р а з д а в а х а  н а  м и ну в ач ите .  Та к а 

напомняха на своите съграждани за едно толкова „многолико” и коварно заболяване, с което съвременното общество се 
бори и медицината продължава да търси лечение.

Шумен
6 – 7 февруари 2017 г. 

В двудневно обучение на тема „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“ участваха 
доброволци от клубовете в Шумен и от общините Никола Козлево, Смядово, Нови 
пазар и Каспичан. Водещ бе националният координатор по ХИВ/СПИН Станимир 
Бояджиев. Той запозна младежите с новата материя и с механизмите на работа със 
здравно-образователни информационни материали. Доброволците изработиха план и 

Превенция и контрол на ХИВ/СПИН

алгоритъм за провеждане на лекции в училищата на принципа „Връстници обучават връстници“. Обучението бе част от планираните 
дейности във връзка от Националната ХИВ/СПИН кампания за 14 февруари - деня на влюбените.

Кърджали
9 февруари 2017 г. 

В базисното обучение по основни знания за Червения кръст и Червения полумесец взеха участие 14 нови членове на БМЧК 
от клуб „Сподели усмивка“ към ПГПЧЕ „Христо Ботев“ и клуб „Славни и забавни“ към СУ “Отец Паисий“. Водещи на обучителния 
модул бяха Мирослава Пенева – областен координатор, и Неда Калчева – зам.-областен координатор. Доброволците се запознаха 
с основните дейности и направления, по които работи БМЧК, с нормативните документи на БЧК/БМЧК и затвърдиха своите знания 
чрез работа по групи. Обучението завърши с представяне на колаж на тема „Историята на една велика идея“.

Обучение по основни знания за Червения кръст


