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На посещение в Секретариата на НС на БЧК беше делегация на МКЧК, 
включваща представители на централата на МКЧК в Женева и регионалната 
делегация на организацията в Белград в състав: Ан Сибил Паулин Берх, 
ръководител на сектор „Закрила“ към делегацията в Женева, Паола 
Перинети, делегат по закрилата, Гейл ван Ховер, делегат за комуникация 
с полиция и сили за сигурност и Миряна Петрович, помощник по закрила.

Делегацията беше приета от генералния директор на БЧК, проф. д-р 
Красимир Гигов. В срещата участваха екип от дирекция „Международно 
сътрудничество и програми“, воден от директора й Преслава Лилова и 

Делегация на МКЧК на посещение в София

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Мариана Стоянова, ръководител на Бежанско-мигрантска служба на БЧК. 
Основната цел на посещението беше координиране на усилията по отношение закрилата и сигурността в ситуация на миграционен натиск. Проведени 

бяха срещи с представители на ключови институции, ангажирани по темата: Държавна агенция за бежанците към Министерски съвет, Дирекция „Миграция“ 
на МВР, Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР, Международната организация по миграция, представителството на Върховния комисариат за 
бежанците към ООН в България, Български хелзинкски комитет и организацията „Лекари на света“. Посетени бяха центрове на ДАБ (РПЦ „Военна рампа“) 
и МВР (СДВНЧ „Бусманци“), разположени на територията на София.

Национално обучение за младежки лидери

В НУЛЦ на БЧК, с. Лозен беше проведено национално обучение за координаторите на младежката организация на тема „Лидерство в условията на 
БМЧК“. В обучението взеха участие представители на 24 областни организации, които преминаха различни теоритични и практически занятия, свързани 
с темата „Лидерство“. 

Водещи на обучението бяха Хенриета Илиева и Мария Христова, които поставиха много предизвикателства пред участниците и им дадоха възможност 
да изявят своите умения в поредица задачи и казуси. 

Обучението беше представено по изключително интерактивен начин и включваше нови и различни подходи и методи на работа, както и съвсем нови 
игри, които доброволците имат възможност да споделят в своите областни организации. 

Основните теми бяха: специфика и умения на лидера, харизматично лидерство, обучителни умения, комуникация и презентация – синхронизиращото 
лидерство, техники за работа с група и др.

София
26-30 юни 2017 г.

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

НУЛЦ на БЧК, с. Лозен, София
24-27 юни 2017 г.
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НУЛЦ на БЧК, с. Лозен, София
30 юни – 2 юли 2017 г. 
Базово обучение по първа психологична помощ при бедствия, аварии 

и катастрофи, в което участваха 20 представители на областни съвети на 
БЧК, беше проведено в НУЛЦ- с. Лозен. То е част от двугодишната програма, 
с която се подготвят професионалисти – доброволци от всеки ОблС на 
БЧК. Обучението е първата от общо три последователни фази, с която се 
поставя теоретичната основа за последващите: „Надграждащо обучение“ 
и „Кризисна интервенция за специализирани звена в системата на БЧК“.

Обучителната програма обхваща въведение в концепциите за 

Обучение по първа психологична помощ 

По повод международния ден за борба с наркоманиите и нелегалния 
трафик на наркотици беше проведена третата обществена кампания по 
проект “Съхрани здравето си в четири стъпки”, финансиран по фонд „Мисли 
глобално, действай локално”.

На площада пред драматичния театър в Търговище бяха организирани 
игри за деца с очила, симулиращи алкохолно опиянение. Най-бързите получиха 
награди, а на всички участници бяха раздадени стикери, удостоверяващи 
направена трета стъпка по пътя към здравето. Партньори на БМЧК отново  
бяха общинския съвет по наркотични вещества и РЗИ-Търговище.

Търговище
26 юни 2017 г.

Международен ден за борба срещу наркоманиите

По повод Международния ден за борба с наркоманиите и нелегалния 
трафик на наркотици, доброволците от клуб „Приятели на БМЧК“ при ОУ 
“Хр.Ботев” – Мездра изнесоха лекция на тема „Вредата от наркотиците 
и алкохола“ на участниците от лятната академия за деца, организирана 
от местната комисия за борба с противообществените прояви на деца 
и младежи. Младежите от БМЧК демонстрираха и основни действия за 
оказване на първа долекарска помощ.

Мездра, обл. Враца
26 юни 2017 г.

първа психологична помощ на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец и разглеждане на темите, свързани със стреса, 
травматичните кризи при бедствия, аварии и катастрофи, както и начините за комуникация и оказване на ППхП. Участниците имаха и възможност 
да участват в практически упражнения и да решават казуси с цел придобиване на ключови умения по темата. По време на обучението всеки един от 
доброволците беше снабден със специализирана чанта за оказване на първа психологична помощ и психосоциална подкрепа, съдържаща основните 
материали, необходими за работата им. 

Доброволците от БМЧК – Шумен в партньорство с РЗИ и ОЗЦ 
организираха акция пред Драматично-куклен театър „Васил Друмев“ 

Шумен
26 юни 2017 г.

по повод Международния ден за борба с наркоманиите и наркотрафика.
Бяха раздадени информационни и рекламни материали, стикери  и 

флаери с любопитни факти за производството и разпространението на 
психо-активни вещества. По този начин младежите отправиха своите 
послания за един свят без наркотици.
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Доброволците от БМЧК към СУ “Св. Климент Охридски” с.Зверино, област 
Враца гостуваха на младежката структура на БЧК в Пловдив. 

Домакините презентираха своите дейности, а младите червенокръстци 
от Зверино представиха филм за своя клуб, който предизвика бурни 
аплодисменти.

През втория ден младежите се разходиха и разгледаха забележителностите 
на Пловдив. Доброволците на БМЧК ги запознаха с някои интересни факти и 
легенди за града на тепетата. За гостите това бяха два дни с много позитивни 
емоции, взаимно вдъхновение и запомнящи се моменти.

Среща между доброволци на БМЧК 

Пловдив
27-28 юни 2017 г.

СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ

Повече от 25 години БЧК обучава служители на Пътна полиция от цялата страна по първа долекарска помощ.
Във връзка с приоритетната задача за намаляване на жертвите от пътнотранспортни произшествия и в съответствие с Националната стратегия за 

подобряване безопасността на движението по пътищата на България и ангажиментите,  поети от страната ни във връзка с обявения от ООН период 
2011-2020 г. за Десетилетие на действия за безопасност на движението по пътищата, БЧК и през тази година организира два  курса  по първа помощ за 
60 служители от Пътна полиция в цялата страна. 

Лектори бяха д-р Живка Димитрова и д-р Пенчо Пенчев от дирпекция СЗП  Заниманията се проведоха под формата на лекционен курс, онагледен 
с мултимедийни презентации и практически занятия. В продължение на няколко дни служителите в униформа успешно усвояваха основните 
животоспасяващи техники за оказване на първа долекарска помощ. В края на обучението всички показаха необходимите знания и умения и на теория, и 
на практика как да реагират, за да помогнат на пострадали при инцидент на пътя, за което получиха и сертификат. Беше направено и допитване с анкетна 
карта за установяване на степента на удовлетвореност от обучението. Обобщените данни показват, че на въпросите относно методиката на обучение, 
приложимостта на придобитите знания, полезността на материалите полицаите са „напълно” удовлетворени.

Организаторите са убедени, че подготовката по първа помощ ще допринесе за повишаване на уменията на пътните полицаи за навременни и 
адекватни действия на мястото на инцидента  до пристигането на екип на СМП и за спасяването на много човешки животи.

Обучение по първа долекарска помощ на пътни полицаи

НУЦ на БЧК, Созопол
19 – 24 юни 2017 г.
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Кърджали
юни 2017 г.

Служители на ОблС на БЧК-Добрич предоставиха безвъзмездна 
помощ от хранителни продукти по ОП за храни и/или основно материално 
подпомагане към Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещи се.

Индивидуален пакет от 50 кг на стойност 91,46 лв получиха 39 души, 
ползватели на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и 
интеграция“ ЦСРИ. Общо бяха раздадени 1942,200 кг хранителни продукти 
на стойност 3 565,224 лв.

Като част от кампанията, представителите от БЧК проведоха беседа 

Добрич
16 юни 2017 г.

Помощ за потребители на социалната услуга ЦСРИ

Секретариатът на ОблС на БЧК-Бургас проведе обучения и консултации с 46 
потребители на социалните услуги от резидентен тип  от Карнобат, Айтос и Средец. 

Лекциите бяха за съпътстващите мерки по програма „Предоставяне на 
индивидуални хранителни продукти“ план 2016 г.: балансиран режим на хранене, 
подготовка за реакция при БАК и ПДП и управление на семейния бюджет.

на няколко теми: какво представлява ЕСФ, как да изготвим и управляваме семейния бюджет, мерки за безопасност в кризисни ситуации - направи си 
свой комплект за спешни случаи.

Потребителите благодариха за помощта и за предоставената информация. Служителите на БЧК изявиха желание да проведат презентация на тема 
„Оказване на първа долекарска помощ“, на която да присъстват освен потребителите на социални услуги, деца и жители на общината.

Обучителни семинари по европейската хранителна програма

Двудневен обучителен семинар на тема: „Съпътстващи мерки при изпълнение 
на хранителната програма, финансирана от ФЕПНЛ – ІІ транш–ангажименти 
и отговорности и развитие на комуникативните умения“ беше проведен за 
доброволците от Екип 254 към ОблС на БЧК – Кърджали. Обучители по модулите 
„Здравословно хранене“ и „Управление на семейния бюджет“ бяха доброволките 
Маргарита Пенева и Златка Лапанова, участници в националното обучение.

Презентацията за развитие на комуникативните умения беше представена от директора на секретариата Жана Чакърова-Шукерска. Проведените ролеви игри 
и екипната работа по казуси, свързани с повишаване информираността на бенефициентите на хранителната програма, предизвикаха вниманието и интереса на 
доброволците.

За добрата емоционална атмосфера допринесоха  провеждащият се в близост, на брега на язовир „Кърджали“, музикален маратон по повод посрещането на 
слънцето - Джулай морнинг, и организираният на втората вечер курс по народни танци.

Бургас
20-23 юни 2017 г.

Във връзка с изпълнението на ОП за храни план 2016 г. бяха проведени 
обучения  на 1000 бенефициенти по съпътстващи мерки във всички села 
от общините Видин и Ружинци. Най–голям интерес хората проявиха към 
обученията по здравословно хранене и здравословен начин на живот, как 
да не станат жертви на телефонни измами и реакции на населението при 
бедствия, аварии и кризи.

Видин
юни 2017 г.

Продължават индивидуалните и групови консултации на БЧК в Дулово 
и Силистра относно съпътстващите мерки по процедура за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ „BG05FMOP001-2.002 - Предоставяне 
на индивидуални пакети хранителни продукти -2016” в област Силистра.

Лектори бяха директорът на секретариата Маргарита Касабова и 
специалистът по мениджмънт на бедствията Юлиян Рачев. По график 
консултациите продължават и през юли.

Силистра
юни 2017 г.
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Възрастни хора със сетивни нарушения от Хасково бяха на посещение в дома за стари хора в Кърджали. Целта беше обмяна на опит между 
институциите. Директорите на двете социални заведения споделиха добри практики, а потребителите бяха приятно изненадани от уютната обстановка 
и топлото посрещане от страна на домакините. Възрастните от двата дома бяха много ентусиазирани и пожелаха и в бъдеще да има  такива събирания. 
От своя страна директорът на хасковския дом Росица Пасева отправи покана към д-р Таня Делева, управител на дома в Кърджали следващата среща 
да бъде в Хасково. 

Обмяна на опит между институции

Кърджали
юни 2017 г.

Областната структура на БЧК проведе първото от общо двадесет занимания 
по програмата „Лятно училище по плуване 2017г.”. Тя се реализира за седма 
поредна година и има за цел изграждането на начални плувни умения и 
намаляване на риска от водни инциденти сред деца от 7 до 11 години, чрез 
включването им в обучение по усвояване на основни плувни техники и познания 
за опасностите при къпане и плуване и начините за оказване на помощ и 
самопомощ при воден инцидент. Предвидени са и занимания за запознаване на 
децата и техните родители с елементарни способи за оказване на първа помощ 

Лятно училище по плуване

Ямбол
3 юли 2017 г.

ВОДНО СПАСЯВАНЕ

при удавяне. Те ще се провеждат всеки делничен ден на плувния басейн в гимназия „Васил Левски” в града.
След приключване на обучителната част ще се проведат демонстрации на наученото от децата пред техните родители и гости. Всички 34 деца, включени в 

програмата ще получат грамоти за успешно завършено „Лятно училище по плуване 2017г.”, образователни книжки на тема водна безопасност и подаръци.

Минерална вода в горещите дни

Пазарджик
22 юни 2017 г.
Във връзка с високите температури ОблС на БЧК-Пазарджик  отвори  пункт за раздаване на студена минерална вода пред офиса си на ул. “Хан Крум” №11.
Хората, които имаха нужда от разхлаждане, можеха да поседнат на сянка и да се подкрепят със студена вода. Работното време на пункта е от 11.00 

ч. до 16.30 ч. всеки работен ден до спадане на високите температури.
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Хуманност в действие

Областната организация на БЧК проведе обучение на членове от 
общинската структура на БЧК Камено под мотото „Хуманност в действие“. 
Целта беше да се повиши професионалната компетентност на членовете 
на общинските и дружествените ръководства по основните направления от 
дейността на БЧК.  Участниците се запознаха подробно с ролята и мандата 
на БЧК и международното червенокръстко движение, юридическия стаут 
на организацията, задачите, по които работи, и групите нуждаещи се. Бяха 
им разяснени принципите на Червения кръст и изграждане на умения за 
прилагането им в дейностите на общинската организация, организационно 
укрепване, подходи, програми и дейности на общинско ниво. 

В обучението, което се проведе в центъра за почасови социални и 
здравни услуги в Камено, участваха членове на общинското и дружествените 
ръководства и доброволци. 

Бургас
26 юни 2017 г.

ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ

Бургас
юни 2017 г.
Общинската организация на БЧК-Бургас с председател  Татяна Минкова 

попълни своите редици с нови доброволци.  В детска градина „Звънче“ в 
комплекс „Славейков“ беше учредено ново, 32-ро по ред червенокръстко 
дружество в състава на структурата на БЧК в морския град. Членовете на 
дружеството избраха свое ръководство и очертаха плана за червенокръстки 
дейности през новата учебна година.

Ново червенокръстко дружество

Обучаващи бяха Виолета Радева, директор на секретариата на БЧК –Бургас, Златка Атанасова, специалист ОР и Десислава Тодорова от младежката структура 
на областната организация.

От началото на 2017 г. ОблС на БЧК-Бургас оказва текуща хуманитарна помощ и подкрепа на 26 души от община Камено, чрез предоставяне на хранителни 
продукти по проект между БЧК и търговска верига БИЛЛА.

Дирекция “Връзки с обществеността и фондонабиране”
Материали: Татяна Кръстева; 

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

www.redcross.bg

Приключи проверката на откритите плувни басейни и зони за отдих от комисията по водно спасяване, назначена от кмета на Кърджали. Проверени бяха 
всички хотелски комплекси с басейни и трите зони за отдих по бреговите ивици на яовирите „Кърджали“ и „Студен кладенец“. При проверката беше установено, 
че басейните отговарят на изискванията на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяване на водните площи, и са назначени правоспособни спасители 
със заверени талони за 2017 г.

За проверените обекти на бреговите ивици на язовирите „Кърджали“ и „Студен кладенец, където водните площи са неохраняеми, бяха  дадени указания да 
бъдат поставени табели с надписи „къпането забранено“ и „скоковете забранени“. 

Проверка на открити плувни басейни
Кърджали
юни 2017 г.


