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Добрич

ОблС на БЧК осъществява групови и индивидуални консултации по актуални социалнозначими и здравни теми. Те се провеждат от обучени доброволци 
и служители на областната организация и са насочени към всички, получили хранителни продукти по Оперативна програма за храни и/или основно 
материално подпомагане, финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Най-голям интерес към съпътстващите мерки бенефициентите проявяват към Мярка III: Насочване на целевите групи за отпускане на социални помощи 
и предоставяне на социални услуги в общността и резидентен тип и Мярка VI: Подготовка за реакция при бедствия. На този етап по-слаб е интересът 
към Мярка I: Консултиране на правоимащите лица за балансиран режим на хранене и Мярка II: Консултиране за управление на семейния бюджет. Те 
получават и специално издадени брошури по четирите теми, както и две изготвени от ОблС на БЧК - Добрич - „Съвети за избягване разхищението на 
храни” и „Как да се предпазим от най-често срещаните телефонни измами”. 

СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ

Консултации по социалнозначими теми

В Аулата на СУ „Св. Климент Охридски“ се състоя кръгла маса на тема „Пътища на 
професионализма в социалната работа“. Тя бе посветена на 20-годишнината от създаването на 
специалност „Социални дейности“ и 10-годишнината - на катедра „Социална работа“. 

По време на форума бяха обсъдени постиженията в обучението на студентите, както 
и реализацията и практиката на завършилите специалността. Отбелязано бе, че в своето 
развитие през годините, специалност „Социални дейности“ е изградила облик, който съчетава 
фундаменталност и профилиране в подготовката на студентите и това е открояваща се 
характеристика в модела на обучение. 

В заключителната част на кръглата маса, за ползотворно партньорство и принос в развитието 
на специалност „Социални дейности“, с грамота бе удостоен Българският Червен кръст. 

Ползотворно сътрудничество
София
10 май 2017 г.
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Търговище
За първи път Търговище беше един от градовете, в които се проведе 

кампанията. Общо 139 граждани посетиха пункта за измерване на кръвно 
налягане пред Драматичния театър. 

СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ХИПЕРТОНИЯТА

На 10 май 2017 г. приключи съвместната благотворителна Великденска кампания на БЧК 
и „Кауфланд България” за набиране на средства за осигуряване на безплатен обяд в училище 
на нуждаещи се български деца – сираци, безпризорни, деца на самотни родители и деца от 
бедни семейства. В продължение на 40 дни клиентите на компанията имаха възможност да 
направят своето дарение в благотворителните кутии на БЧК във всички магазини от веригата 
на територията на цялата страна.

За осма поредна година „Кауфланд България” подкрепи програма „Топъл обяд” на Партньорска 
мрежа за благотворителност на Българския Червен кръст. Набраните средства са в размер на 16 
040 лв. - най-висок резултат в сравнение с всички предишни Великденски кампании. Най-много 
са дарявали клиентите в София (над 4 558 лв.) и Варна (1 535 лв.). Над 1 000 лв. са дарените 
средства в Кърджали, Кюстендил и Благоевград.

До момента клиентите на веригата са дарили почти 300 000 лв. за благородната кауза.
Програмата, която се реализира вече 12 години досега е осигурила безплатен обяд в училище 

на 13 000 нуждаещи се деца от цялата страна. 

ФОНДОНАБИРАНЕ

БЧК и клиентите на Кауфланд събраха над 16 000 лв. за 
осигуряване на безплатен обяд на нуждаещи се деца

По повод 17 май - Световният ден на хипертонията, Дружеството на кардиолозите в България, Българската лига по хипертония, 
Асоциацията на студентите медици в България, БЧК и Microlife България организираха благотворителна инициатива под мотото 
„Артериалната хипертония като основен рисков фактор за предсърдното мъждене“.

Националната здравна кампания има за цел да повиши информираността на гражданите за причините и рисковете от високо 
кръвно налягане, да насърчи възрастните сами да контролират заболяването, да се хранят и живеят здравословно. Желанието на 
организаторите е да обединят усилията на медицински специалисти, пациенти и институции за популяризиране на социалната значимост 
на сърдечно-съдовите заболявания и по този начин да бъдат спасени човешки животи.

Стара Загора
В централен парк „Пети октомври“ се проведе кампания на открито, 

по време на която доброволците от БМЧК имаха за задача да помагат за 

Хасково
В ежегодната инициатива по повод Световния ден на хипертонията 

взеха участие и доброволци на БМЧК – Хасково. Те помагаха в попълването 
на здравни анкети, настаняването на лицата на местата за измерване на 
кръвното налягане и раздаването на информоционни материали. Към 
кампанията бе проявен голям интерес от гражданите.

попълване на здравни анкети, да измерват талията на всички желаещи, да 
ги настаняват на местата за измерване на кръвно налягане и да раздават 
информационни материали.
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Екипът на Интеграционно-информационния център за бежанци на БЧК, 
с подкрепата на Free Sofia Tour, организира пешеходна обиколка в София 
за 15 бежанци, записани в курсове по български език А1. Курсовете се 
провеждат ежеседмично в центъра по програма за интеграция на бежанци, 
финансирана от ВКБООН. Включилите се в интересната инициатива бяха 
част от една информативна и интерактивна обиколка, в която научиха 
повече за историята на града и някои от основните забележителности на 
българската столица.

Бежанци опознаха столицата

Пет бургаски училища получиха оборудване по първа помощ от БЧК

Бургас
23 май 2017 г.
Председателят на Областната организация на БЧК - д-р Нено Ненов и 

председателят на сдружение „Младежки глас“ Тодор Йосифов официално 
връчиха на директорите на 5 бургаски учебни заведения оборудване за целите 
на обученията по първа долекарска помощ (ПДП). На пресконференцията 
присъства и главният секретар на Областна управа - Бургас Валентин Люцканов. 

Всяко училище бе оборудвано с 2 манекена за сърдечен масаж и обдишване, 
раници за ПДП, оборудвани с бинтове, марли, триъгълни кърпи и други 
материали, необходими за третиране на пострадал, информационно табло, 
което ще бъде закачено в училището и елеци на БЧК за обучителите-доброволци. 

Варна
За пета поредна година ОблС на БЧК подкрепи кампанията по повод 

на Световния ден на хипертонията. На входа на Морската градина в града 
бе отворен пункт за безплатно измерване на кръвно налягане, на който 
през целия ден бяха обслужвани стотици желаещи. Петима доброволци 
на БЧК съдействаха на партньорските организации в кампанията. 
Раздадени бяха брошури с информация относно грижата за здравето като 
най-доброто лекарство, рисковете при диагноза „предсърдно мъждене“, 
предупредителни признаци при инсулт, самопомощ за предотвратяване 
и контрол на хипертонията и др.

Добрич
Българският Червен кръст за втора поредна година се включи 

в благотворителната инициатива, посветена на профилактиката на 
артериалната хипертония. Националната кампания подкрепиха 15 
доброволци от младежката структура на организацията, които попълваха 
здравни анкети, измерваха талия и кръвно налягане.

Шестчасовото мероприятие на площад “Свобода” премина при 
засилен интерес. 176 души се възползваха от здравната промоция, като 
регистрираните случаи на предсърдно мъждене бяха 7.

РАБОТА С БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ

София
25 май 2017 г. 

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ
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Пазарджик
13 май 2017 г.  
Проведе се първото областно състезание на детските полицейски 

управления. В него участваха деца от пет училища в областта, обхванати 
от превантивната програма.

Варна
23 май 2017 г.
В двора на ОУ “Добри Чинтулов” се проведе закриващото събитие за 

участниците в програмата за превенции в ранна училищна възраст „Детско 
полицейско управление“, в която беше включено и обучение по първа 
помощ. Доброволците на БМЧК – Варна бяха водещи на игра, в която децата 
показаха какво са научили по време на програмата, правейки превзръзки 
за различни наранявания.

Средствата за закупуване на оборудването, в размер на 5 100 лв., са предоставени на областната организация на БЧК от Национално сдружение „Младежки 
глас“ и са набрани на благотворителния Коледен бал 2016 под надслов „Всички сме едно семейство“ под патронажа на Областния управител Вълчо Чолаков.

Обучението на младежите в оказването на първа помощ е една от традиционните и най-значими дейности на Българския младежки Червен кръст. 
Съществуващият договор с Министерството на образованието и науката на Р България за работа на БМЧК в училищата позволява доброволци на организацията 
да обучават учениците от прогимназиалния и гимназиалния курс по първа помощ. БМЧК-Бургас полага усилия да обхване колкото се може повече млади хора, 
които да бъдат обучени по метода „връстници обучават връстници“. За целта инициативата стартира именно в училищата, в които усилено се развива младежка 
червенокръстка дейност и са с традиции в разпространението на хуманитарните ценности и принципите на Международното червенокръстко движение.

„Детско полицейско управление“

СОК Камчия, Варна 
19-21 май 2017 г. 
Над 40 доброволци от Българския младежки Червен кръст – Варна взеха участие в 

обучение по темите „Въведение в хуманитарното право“, „Превенции ХИВ/СПИН и сексуално 
рисково поведение“ и „Социално-помощна дейност“. Доброволците си тръгнаха с много 
хубави спомени, нови знания, нови приятелства и с обещанието да предадат знанията си на 
своите връстници.

Обучение за доброволци

Ямбол
15-18 май 2017 г.
БЧК-Ямбол реализира поредния цикъл от обучения, насочени 

към ученици от пети клас в четири общини на областта, включени в 
Националната програма на МВР „Детско полицейско управление”. 

Темите, върху които бе поставен акцент, бяха свързани с превенцията 
на водния травматизъм, мерките за оказване на помощ и самопомощ при 
воден инцидент. 

По време на обученията децата проявиха голяма активност при 
обсъждането на конкретни случаи с инциденти във водата, дадени от 
самите тях. С помощта на специалиста, отговарящ за водноспасителната 
дейност в ОблС на БЧК – Добриела Праматарова, учениците успяха да 
достигнат сами до някои от причините за трагични инциденти с деца, 
особено в неохраняемите водоеми, намиращи се във вътрешността на 
страната.

Десет доброволци от БМЧК съдийстваха при първия състезателен 
модул, който беше практическа демонстрация „Оказване на първа 
долекарска помощ”. 
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София
28 май 2017 г.

„Аз съм грамотен!”

За втора поредна година доброволците на БМЧК - София от Първи 
териториален център бяха партньори на организирания по повод 1 юни 
- Международен ден на детето интегриран детски фестивал “Вие сте част 
от нас”. В него взеха участие деца от различни столични училища, деца, 
лишени от родителски грижи, от центрове за настаняване от семеен 
тип, групи от специализирано училище за деца с увреждания от Гърция. 
Акцентът на мероприятието беше върху социалното  интегриране на децата 
с увреждания. Фестивалната програма включваше кросови бягания, стрийт 
бол, майсторско колоездене, музикални и танцови изпълнения.  

Организатори бяха Федерация за адаптирана физическа активност 

По случай Деня на българската просвета и култура, доброволците от 
БМЧК организираха различни развлекателни и провокиращи знанията 
забавления. Те решиха да проверят знанията на своите съграждани чрез 
играта: А, Б, В... . За всички желаещи бяха подготвили думички, при които 
се срещат трудности при правописа. Много хора се включиха, писаха сложни 
думи и се забавляваха в тази инициатива на младежите. Шуменци показаха 
отлични знания по правопис, за което всеки от тях получи стикер с надпис 
„Аз съм грамотен!”.

Детски фестивал

Пловдив
17 май 2017 г. 
В многофункционалния социален център на БЧК се проведе обучение на тема „Превенция за 

зависимости” ниво 1. Обучители бяха специални гости от Общинския съвет по наркотични вещества 
и Превантивно-информационен център - Пловдив. 

За доброволците това бяха няколко изключително вълнуващи часа, в които научиха много за 
психоактивните вещества и рисковете от тях.

Габрово
20 май 2017 г. 
В деня на традиционния габровски карнавал, доброволците на БМЧК 

– Габрово организираха „Работилничка за детски усмивки”. Участниците 
имаха възможност да изработят маска за карнавала, кукла от чорапи, 
фигурки от балони и други интересни шарении.

За по-любознателните доброволците предложиха демонстрация - 
оказване на първа помощ при нараняване и безсъзнание.

Шумен
24 май 2017 г.

„Балкани и Черноморска област /ФАФА/”, Столична община – район “Сердика”, НСА “Васил Левски”.
На особен интерес се радваха младите червенокръстци, които демонстрираха умения в оказване на първа долекарска помощ.

„Работилничка за детски усмивки”

„Превенция на зависимости” 
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„Обучи се добре, зарадвай някое дете“

Кърджали
19 май 2017 г.
Нови доброволци на младежката организация на БЧК участваха 

в базово обучение за основни знания за Червения кръст и Червения 
полумесец. Участниците бяха въвлечени в интерактивни игри, в които 
имаха възможността да приложат седемте принципа на ЧК, да упражнят 
работата си в екип и комуникационните умения, както и да отговорят 
на въпроси, свързани с историята на ЧК, МКЧК, МФЧК/ЧП, емблемата и 
нейното приложение.

В партньорство с доброволците на библиотека „проф. Беню Цонев” и 
Превантивно-информационен център към община Ловеч, младежката 
структура към ОблС на БЧК – Ловеч отбеляза деня в памет на жертвите 
на СПИН. На гражданите бяха раздадени брошури с информация как да се 
предпазваме от СПИН, митове и факти за хомофобията и презервативи. 

ОблС на БЧК организира двудневно обучение на тема „Социално-
помощна дейност и работа с уязвими деца“ по проект „Обучи се добре, 
зарадвай някое дете“, финансиран от Фонд за подпомагане и оптимизиране 
на дейностите на БМЧК „Мисли глобално, действай локално“. 

В него участваха 14 доброволци от клубове на БМЧК, които имаха 
възможност да се запознаят със спецификите на дейности, свързани 

Ямбол

Ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН

Международният ден в памет на жертвите на СПИН се отбелязва за първи път през 1983 година в Сан Франсиско и Ню Йорк. От 
тогава всяка година през третата неделя от месец май се провеждат акции в подкрепа на живеещите с ХИВ-вируса, за повишаване на 
информираността и чувствителността към този проблем, за намаляване на свързаната с ХИВ/СПИН стигма и ангажиране на обществото 
в борбата срещу болестта.

Ловеч
17 май 2017 г.

Базово обучение

и насочени към работата с деца от различни социални центрове и институции. Обучител беше Стели Джамбазова, която представи процеса на 
деинституционализация и права на детето в България. Младежите овладяха методи за работа с трудни деца и ефективна комуникация с тях.

Доброволците поеха ангажимент да презентират пред младежи от своя клуб информацията по различните теми и да привлекат нови съмишленици 
за реализиране на благородни каузи. Програмата на обучението включваше теоретични и практически упражнения.

Доброволците от БМЧК раздадоха информационни материали и 
презервативи по централната алея на града. Инициативата е по повод 21 
май - Ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН. Това е третият 
етап на Националната АНТИСПИН кампания под мото “Заедно да спрем 
СПИН!”. Партньори в кампанията са Регионалната здравна инспекция 
(РЗИ) – Шумен, където се провеждат анонимни и безплатни изследвания 
и Общинският здравен център.

Шумен
17 май 2017 г. 
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Бюлетин

Благотворителен бал
Видин
28 май 2017 г.
По традиция Българският Червен кръст и Българският младежки 

Червен кръст – Видин подпомагат всяка година абитуриенти – сираци и 
полусираци. Съвместно с Дамски Лайънс клуб „Вида” – Видин бе проведен 
благотворителен бал, на който присъстваха над 100 представители на 
държавни институции, социални и здравни заведения, неправителствени 
организации, партньори и др. За доброто настроение на всички присъстващи 
се погрижи Фолклорна студия „Северняци”. Със събраната сума от 5 100 лв. 
бяха подпомогнати 27 абитуриенти – сираци и полусираци от област Видин 
с по 185 лв. и 1 от Преходно жилище – Белоградчик със 100 лв.

Пазарджик
11 май 2017 г.
БЧК и БМЧК организираха изпращане на своите зрелостници. Тази 

година партито за абитуриентите от пазарджишката структура се проведе в 
новия Клуб на доброволеца на БМЧК - Пазарджик. Завършващите училище 
доброволци получиха поздравления и подаръци. Имаше много поздрави, 
изненади и забавни игри.

Гости бяха Димитър Петков – председател на областната организация 
на БЧК, инж. Живко Дишков – директор и всички служители от секретариата 
на ОблС на БЧК, както и младежи-доброволци.

ГОТОВНОСТ ЗА БЕДСТВИЯ

БМЧК Пазарджик организира изпращане на своите абитуриенти

Учение на ДЕРБАК и МАЕ

Благоевград
12 - 14 май 2017 г.
Доброволният екип за работа при бедствия, аварии и катастрофи (ДЕРБАК) и Младежкият авариен екип (МАЕ) – Благоевград, с любезното съдействие 

на Рафтинг клуб Reflip, организираха учение за реакция при бързо течащи води и наводнения. Гости на учението бяха ДЕРБАК и МАЕ – София и екип на 
Гръцкия Червен кръст от гр. Солун. Освен теоретични и практически занимания беше организирана учебна ситуация с множество пострадали от двете 
страни на р. Струма.
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Бюлетин

Програми за превенция на водния травматизъм

Благоевград
май 2017 г.

IN MEMORIAM

На 24 май 2017 г. внезапно ни напусна дългогодишният председател на Областния съвет на Българския 
Червен кръст в Разград д-р Владимир Заимов. 

„Смъртта ни отне един изключителен човек, който всеотдайно посвети дните си на хуманизма и на 
милосърдието, който беше съпричастен с болките и неволите на хората около себе си и смело защитаваше 
правата на нуждаещите се от помощ. Признателно благодарим за неговата преданост към червенокръсткото 
движение и сме убедени, че делата на достойните личности остават живи завинаги. 

С много болка казваме последно сбогом на д-р Владимир Заимов и скърбим заедно с всички Вас.
Поклон пред светлата му памет.“, се казва в съболезнователния адрес от Националния съвет на БЧК.

ВОДНО СПАСЯВАНЕ

Курсове за водни спасители
Стара Загора
23 май 2017 г. 
Проведe се заключителният изпит за квалификационна степен „Воден 

спасител на открити водни площи и море“, организиран от Областния съвет 
на БЧК. Курсистите, демонстрираха сериозни знания и умения, справиха се 
както с теоретичните, така и с практическите изисквания. Заслуга за отличната 

След едномесечно обучение по програма „Приятели с водата”, учениците от втори клас на СУ „Арсени Костенцев” показаха наученото пред доброволци 
от Дружеството на водните спасители. Децата получиха грамоти за придобите знания и умения за безопасно контактуване с водата.

***
На 17 май доброволци – водни спасители посетиха Целодневната детска градина в с. Огняново, община Гърмен, където децата и техните родители 

се запознаха с програмата „Дръж под око”. Чрез мултимедийно обучение бяха представени основните правила за водна безопасност. Под форма на игра, 
децата изготвяха флагчета и показаха, че знаят значението на флаговата сигнализация. 

Всички деца получиха плувни шапки, очила и ръкавели на „SPEEDO”, осигурени от оторизирания представител за България „Спорт депо” АД, който е 
партньор на БЧК при реализиране на програмите за превенция на водния травматизъм, а родителите получиха „Наръчник за родителя ДРЪЖ ПОД ОКО“.

Ловеч 
26 май 2017 г.
Секретариатът на Областния съвет на Българския Червен кръст – Ловеч 

проведе курс „Воден спасител на плувни басейни и водни паркове” и „Воден 
спасител на открити водни площи и море”. Дванадесет кандидати положиха 
успешно изпит по теория и практика.

подготовка на кандидатите за водни спасители има екипът Борис Христов – експерт в секретариата на ОблС на БЧК и лекторите Стоян Шопов – инструктор по 
водно спасяване и доц. д-р Георги Арабаджиев – национален консултант по анестезиология и реанимация. Борис Захариев беше член на изпитната комисия 
като представител на Дирекция ВСС при НС на БЧК.


