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ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 
Годишни отчетни събрания на БЧК 

 
Пловдив 
16 февруари 2018 г. 

На Втората сесия на 66-ото 
отчетно събрание на областната 
организация на БЧК официални гости 
бяха председателят на БЧК акад. 
Христо Григоров, генералният 
директор д-р София Стоименова, 
зам-генералният директор д-р 
Славита Джамбазова, зам.-
областният управител Петър Петров, 

зам.-кметът на Пловдив Георги Титюков, председателят на общинския съвет Савина Петкова, 
директорът на КЦМ инж. Никола Добрев, собственикът на компания „Трафик” Александър Апостолов и 
други. От името на Пловдивския митрополит Николай приветствие към делегатите отправи отец Еленко 
Йосифов. 

В отчетния доклад беше посочено, че червенокръстците в областта са 12 202 души, а 
доброволците – 1 152. През миналата година хуманитарната организация е оказала помощ на 69 души с 
увреждания в център „Социални грижи”. През зимните месеци 70 души всекидневно посещават 
социалната трапезария. БЧК е предоставила услуги и на 
над 150 трудноподвижни хора. По проекта „Хранителна 
банка” са събрани над два тона храни и са дарени на 
1500 души. Социалната приемна в Пловдив е 
помогнала на 1500 души, заяви председателят на 
областната организация на БЧК д-р Петрония 
Карамитрева. 

От откриването през 2000 г. 
Многофункционалният социален център до момента е 
посетен от 550 000 души, осигурени са 620 хиляди 
обяда, предоставена е хуманитарна помощ на 150 000 
души. По друга програма БЧК е предоставила 
хранителни продукти на 28 хиляди души. В курсовете 
на Червения кръст са обучени и 59 водни спасители. 

През 2017 г. организацията на БЧК в Пловдив реализира уникален за България проект „Мобилен 
социален екип“ в подкрепа на самотните възрастни хора, който е резултат на взаимодействието между 
местната власт, бизнеса и здравеопазването. Партньори на БЧК са компанията „Трафик”, община 
Пловдив и УМБАЛ „Свети Георги”. Програмата обхваща между 300 и 400 души. 
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В заключение д-р Карамитрева изказа специална благодарност към своите заместници доц. д-р 
Христо Паунов и Георги Георгиев, както и към директора на Секретариата на ОблС на БЧК - Пловдив 
Таня Георгиева. 

 
Благоевград 
15 февруари 2018 г. 

Областното годишно отчетно събрание на 
червенокръстката организация бе открито от 
Йорданка Стойчева, директор на Секретариата на 
ОблС на БЧК. Специални гости на форума бяха акад. 
Христо Григоров, председател на БЧК, Василка 
Каменова, заместник-генерален директор, Бисер 
Михайлов, областен управител на област 
Благоевград, Андрей Новаков, член на Европейския 
парламент, гл. инсп. Юли Петров, началник сектор 
“Пожарогасителна и спасителна дейност“ РДПБЗН – 
Благоевград, гл. инсп. инж. Боян Кондуров, началник 
на РСПБЗН – Благоевград, Румяна Мицева – ДСП, 
Благоевград, Елизабет Александрова – Радио 
Благоевград, много доброволци, приятели и 
партньори на организацията. 

С кратък преглед на статистиката за 
социално-икономическото състояние в национален 
мащаб и проследяване на тенденциите за област 
Благоевград започна презентацията на д-р Димитър 
Божиков, председател на ОблС на БЧК. Отчетена бе 
една успешна година с положителни резултати при 
реализиране на традиционните програми и 
проекти, по които работи областната организация.  
През 2017 са подпомогнати общо 19 903 души, в т.ч. 
„Хранителна банка“ – 944; център „Домашни грижи“ 
– 55; по фонд „Милосърдие“ – 20; „Топъл обяд“ 
/Партньорска мрежа/ - Якоруда и Благоевград – 60; 
Хранителна програма ФЕПНЛ – план 2016 / Първи 

транш – 18 824. 
Направени са дарения /по воля на дарителя/ за лечение на болни хора, на стойност 500 лв. 

Националният фонд за пострадали при ПТП е подпомогнал две деца. 
 ОблС на БЧК – Благоевград е организирал Първи турнир по водно спасяване за деца от различни 
възрастови групи и ветерани. Специални гости на събитието са били трима абсолютни световни 
шампиони по водно спасяване - Стоян Андонов, Теодора Томова и Емилия Юрукова. В турнира са 
участвали 156 деца от 15 плувни клуба от цялата страна. 

За сезон 2017 бе сключен договор с воден атракцион „Нептун“ – с. Равадиново, община Созопол, 
за осигуряване на 43 водни спасители и спускачи. За втора поредна година бе проведен детски лагер – 
лятно плувно училище „Синьо лято“. 

Отчетена бе ефективността на пътуващите семинари и тяхната роля за укрепване на всички нива 
в областната организация, както и за сближаване между общинските структури – създаване на чувство 
за принадлежност и единство. През 2017 за първи път пътуващият семинар до Охрид, Македония е 
инцииран и организиран от доброволци. 
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Областният управител на област Благоевград Бисер Михайлов поздрави всички присъстващи и 
изказа благодарност за навременната подкрепа, оказана от ОблС на БЧК по време на пожарите в 
Кресненското дефиле през август м. г., и за адекватната работа на ДЕРБАК – Благоевград. 

Председателят на БЧК акад. Христо Григоров оцени отчетеното и обобщи: „Нашите надежди са в 
тези деца, които утре ще поемат ръководството на нашата държава. Червеният кръст е навсякъде – в 
училищата, при възрастните хора, в болниците. Трябва да се гордеем, защото докато го има Червеният 
кръст, ще я има и България. Ние сме една от последните надежди на този народ. Аз съм оптимист и 
всички трябва да сме оптимисти, че ще променим държавата в по-добра посока, за да може нашите 
деца да не се редят на опашка на Терминал 2. Ще продължим да изпълняваме благородната си мисия. 
Ние не сме политически ориентирани, ние нямаме икономически интереси. Нашият единствен интерес 
е да запазим традициите на предците си и да продължим развитието напред. Вярвайте в Червения 
кръст!“ 

 
Габрово 
14 февруари 2018 г.  

Областната червенокръстка организация 
отчете дейността си за 2017 г. Гости на форума 
бяха проф. Здравко Маринов, зам.-председател 
на БЧК, д-р Славита Джамбазова, зам.-генерален 
директор на БЧК, представители на местни 
институции и неправителствени организации. 

В отчетния доклад беше подчертано, че 
през изминалата година за пореден път е 
предоставена отлична възможност да се докаже 
пред обществеността, колко ценни са 
доброволците, чрез адекватно реагиране на специфичните нужди на уязвимите. Организацията е 
успяла чрез действията си да отговори на очакванията на обществото и на институциите. 

Приет беше планът за дейностите през 2018 г., в който са заложени 5 основни приоритета, 
свързани с укрепване на организационнния капацитет, осигурявне на адекватна социална помощ, 
подготовка за навременна реакция при кризи, промоция на здравословния начин на живот и прилагане 
на иновативни методи за популяризиране на дейностите. 

 

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 

Бъдещето на Европейския социален фонд  
 
София 
15 февруари 2018 г. 

В рамките на Българското 
председателство на Съвета на Европейския 
съюз, Министерство на труда и социалната 
политика, съвместно с Европейската комисия 
организира конференция под надслов 
„Инвестиции в хората – пътят напред“. В нея 
участваха представители на институциите на 
ЕС, на национални, регионални, местни 
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публични органи, социални партньори, организации на гражданското общество, академични среди и 
други заинтересовани страни, както и крайни потребители и бенефициенти. 
 В международния форум участваха: Стойчо Стойчев, зам.-председател на БЧК, д-р София 
Стоименова, генерален директор, д-р Надежда Тодоровска, зам.-генерален директор както и Еберхард 
Людер, представител на Европейския офис на Червения кръст в Брюксел. 

По време на конференцията бяха обсъдени предизвикателствата пред политиката на 
Европейския съюз в областта на човешкия капитал. Делегатите очертаха посоката за бъдещото 
финансиране на инвестициите в хората след 2020 г. и изразиха мнение как сегашният модел трябва да 
се промени, за да се реализират на практика принципите, заложени в Европейския стълб за социални 
права за постигане на равни възможности и достъп до пазара на труда, справедливи условия на труд и 
по-добра социална закрила. 
 

СВЕТИ ВАЛЕНТИН И ТРИФОН ЗАРЕЗАН 

 

„Любов и вино“ 
 
София 
14 февруари 2018 г. 

Поредна успешна Анти СПИН кампания 
осъществиха доброволците на БМЧК в столицата по 
повод Деня на влюбените. 

Под мотото „Обичай безопасно!” в 
подлезите пред СУ „Св. Климент Охридски” и 
метростанция „Сердика” младежите информираха 
софиянци за начините на предаване и предпазване 
чрез демонстрации и материали по темата, 
раздаваха информационни брошури, „валентинки“, 
балони и презервативи. Гражданите имаха 
възможността да се снимат на тематичен фон и любовна рамка, изработени специално за празника, или 
да напишат любовно послание до любими хора. За най-смелите доброволците бяха подготвили колело 
на предизвикателствата с много изненади. В кампанията се включиха повече от 70 доброволци на 
БМЧК – София. 

Подготовката започна две седмици по-рано с организационни срещи и работни ателиета, в които 
десетки доброволци се включиха в изработването на материалите за кампанията. 
 

С много настроение и наздравици членове 
на дружество „Духовност” и Дружеството на 
инвалидите - Красно село отбелязаха Трифон 
Зарезан в офиса на Шеста териториална 
организация на СО на БЧК. 

Със символичното зарязване на 
лозята бяха отправени благопожелания за 
здраве и берекет. Кирил Станчев, 
дългогодишен експерт по вината разказа за 
видовете лозя и разликите при 

производството на бяло и червено вино. 
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Кърджали 
14 февруари 2018 г. 

Под мотото „Щастието е в твоите ръце, обичай 
безопасно!“ протече тазгодишната информационна 
кампания на общинските клубове на БМЧК, посветена 
на Св. Валентин. 
 Инициативите стартираха на 2 февруари с 
провеждане на арт ателиета за изработване на 
„валентинки“ и поздравителни картички. На 14 
февруари доброволци на младежката червенокръстка 
организация от Кърджали, Крумовград, Момчилград 
и Черноочене раздаваха своите ръчни творения на 
съученици и граждани, като насърчаваха тяхната 
отговорност по отношение на репродуктивното им и сексуално здраве. 

В Ардино служители на общинската администрация подкрепиха младежите от клуб „От сърце“ 
към СУ „Васил Левски“, като закупиха изработени от тях картички. 
 
Джебел 
февруари 2018 г. 

В навечерието на Трифон Зарезан младите 
доброволци от клуб „Да имаш голямо сърце не тежи” към 
ПГ „Руска Пеева”, с ръководител Ваня Енчева, посетиха 
потребителите на социалната услуга „Дом за стари хора“ 
към ОблС на БЧК – Кърджали. 

Червенокръстците представиха обичая по 
зарязване на лозята така, както се е правило в старите 
времена, което върна на възрастните хора приятни 
спомени. Спазена беше и традицията млади и стари да се 
почерпят с хубаво домашно вино и пита, и да си пожелаят 
здраве и благоденствие. 

Много емоции и настроение донесоха 
хумористичната постановка, кръшните хора и народни 

песни, които младежите бяха подготвили с много любов за своите домакини. 
 
Търговище 
14 февруари 2018 г. 

По идея на доброволците на БМЧК преди 
празника на влюбените стартираха няколко инициативи, 
като всяко събитие преминаваше под различен надслов. 
На 7 февруари - Деня на цветето, раздаваха цветя и 
балони, на 9 февруари, обявен за Ден на шоколада, в 
центъра на града бяха разпръснати стотици хартиени 
сърца. Всяко сърце се разменяше за шоколадов бонбон. 
Денят на плюшеното мече, 10 февруари, беше 
отбелязан с много снимки и добри пожелания пред 
картоненото мече Теди. На 14 февруари, на централния 
площад в Търговище доброволците раздаваха 
информационни материали, свързани с превенция на сексуално-рисковото поведение. Събитието бе 
съпроводено от музика, балони и летящи фенери. 
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Антоново, обл. Търговище 
14 февруари 2018 г. 

Младежите от клуб „Добро сърце“ при СУ „Св. Св. 
Кирил и Методий“ организираха базар, на който предлагаха 
изработени от тях „валентинки“. Набраните средства ще 
бъдат дарени на деца в неравностойно положение. 
 
 
 

Кюстендил 
14 февруари 2018 г. 

В центъра на града младите доброволци раздаваха 
„валентинки“ с пожелания и проведоха информационна 
кампания за рисковете при водене на полов живот и 
ползването на предпазни средства. По повод празника на 
любовта, доброволците предлагаха ръчно изработени гривни и 
гердани с благотворителна цел. Подобни кампании се 
проведоха в училищата в Кочериново и Дупница. 
 
 

Шумен 
12 - 13 февруари 2018 г. 

Доброволците от БМЧК организираха базар 
в Сити центъра със сувенири, сърчица и 
„валентинки“, изработени с тяхна помощ от 
младежи, които посещават Дневния център за деца 
с увреждания „Слънчев лъч". Събраните средства 
от благотворителния базар ще бъдат дарени за 
децата от ДЦДВХУ. 

На 14 февруари доброволци на БМЧК - 
Шумен съвместно с регионалната здравна 
инспекция и общинския здравен център, 
организираха хепънинг пред Драматично-куклен 

театър „Васил Друмев". Младежите направиха арка от червени и бели балони, и раздадоха много 
„валентинки“, информационни брошури за предпазване от полово-предавани болести, както и много 
презервативи. Мото на кампанията бе „Пази се днес, за да се усмихваш утре!“. 
 
На 13 февруари 2018 г. в СУ „Йоан Екзарх Български“ се 
състоя официалното откриване на ХИВ/СПИН 
кампанията. Доброволци от БМЧК бяха изработили 
грамоти за победителите в конкурса за мото и лого 
/цветен формат/ на кампанията. На всички гости беше 
разяснено какво е ХИВ и СПИН, как се предава и как да 
се предпазят. 

Награди за участниците бяха подготвени от БЧК, 
от РЗИ и общинския здравен център за информация, 
образование и консултации. В конкурса участваха 
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ученици от 8 до 12 клас. 
На 1-во място се класира Милвана Караиванова от 9 „б“ клас от СУ “Й. Е. Български“ с мото: „Пази 

се днес, за да се усмихваш утре!“. Награда за цветен формат получи Александър Димитров от 11 „а“ клас 
от същото училище. 

Мотото „Пази се днес, за да се усмихваш утре!“ ще се използва целогодишно по повод различни 
инициативи, свързани с превенция и борбата срещу ХИВ/СПИН. 

За доброто настроение на всички домакините бяха подготвили музикална програма. 
 

Ямбол 
14 февруари 2018 г. 

Под мотото “Обичайте се безопасно!” областната 
организация на БМЧК реализира втора Анти СПИН 
кампания по повод Св. Валентин. Целта беше да се 
повиши информираността на младежите и здравната им 
култура по въпроси, свързани с предпазване от 
инфектиране с ХИВ. Доброволците проведоха кампании в 
училищата, изработиха плакати, разпространиха 
материали по темите: „Болести предавани по полов път” 
и „СПИН/ХИВ". На специално табло "Любовта за мен е..." 
гражданите имаха възможност да дописват изречението 
според собствените си възгледи. Раздаваха се 
презервативи и „валентинки“ с късметчета. Интерес и 
много настроение предизвикаха "безплатните 
прегръдки". 
 

В залата на областната организация на БЧК се проведе среща - разговор с Ани Калчева, незрящо 
младо момиче. Тя представи пред доброволците самостоятелна празнична програма, която включваше 
песни, вицове и танц на любовта. Кулминация в срещата бе “Приказка за разбитото сърце и съдбата”, 
която развълнува участниците и предизвика дискусия относно умението да даряваш любов, без да 
очакваш нещо в замяна, надеждата и т.н. 

Младежите благодариха на Ани и засвидетелстваха своето уважение и съпричастност към хората с 
увредено зрение. Те поканиха момичето да стане част от областната младежка организация. 
 
 
Пловдив 
14 февруари 2018 г. 

За поредна година доброволците на 
БМЧК в областта подготвиха атрактивни 
информационни материали и забавни игри, за 
да привлекат вниманието на хората към 
важните теми по повод празника на любовта. 

Със съдействието на Студентския съвет 
на Университета по хранителни технологии – 
Пловдив, бяха организирани няколко забавни 
занимания - снимка в рамка във формата на 
сърце, игра „Тя и Той“, кутия „Остави послание, 
вземи послание“ и др. По-късно през деня 
събитието беше пренесено и в центъра на 
града. 



Бюлетин 
 

 

Издание на Българския Червен кръст   8 

В Сопот доброволците от клуб „Милосърдие“ участваха в празника на общината под надслов 
„Вино и любов“. Те бяха подготвили ръчно изработени „любовни стрелички“ и красиво „дърво на 
желанията“. 

В Брезово инициативата на клуб „Вяра в бъдещето“ премина под мотото „Любов за всички“. 
Клуб „Станимака“ в Асеновград насочи своята кампания към учениците от СУ „Княз Борис Първи“, 

които получиха много „валентинки“ и позитивно настроение. 
А в Съединение доброволците от клуб „Единство“ раздаваха балони и ръчно изработени 

предмети. 
 

Пазарджик 
14 февруари 2018 г. 

Младежите от областната организация на 
БМЧК проведоха акция за отбелязване на двата 
празника - Свети Валентин и Трифон Зарезан. 
Участваха 46 доброволци, като по традиция един 
от тях влезе в ролята на Купидон. 
 Младите червенокръстци предварително 
бяха изработили „Дърво на влюбените“, на което 
хората поставяха своите записани любовни 
послания. 
 Доброволците раздаваха „валентинки“ с 

прикрепени към тях презервативи, специални сърца за влюбените, както и информационни материали. 
 Сладкиши във формата на сърце, бонбони с късметчета и „валентинки“ раздаваха и младежите от 
БМЧК – Панагюрище. 
 
Видин 
13 и 14 февруари 2018 г. 

Младите червенокръстци проведоха 
фондонабирателна акция в четири видински гимназии. 
Доброволците организираха базари за „валентинки“ и 
„зарезанки“ с празнични късметчета. Събраната сума ще 
бъде използвана за подпомагане на деца в неравностойно 
положение от областта. 

В Димово младежи от клуба на БМЧК съвместно с 
ЦСРИ и ДЦСХ проведоха акция в социални институции на 
общината. Червенокръстците поздравиха служителите по 
случай двата празника и им поднесоха ръчно изработени 
картички. 
 

Велико Търново 
14 февруари 2018 г. 

Доброволци на областната организация на БМЧК, 
Центърът за междуетнически диалог и толерантност 
"Амалипе“, РЗИ и Клуб „К7“ направиха празника по-вълнуващ 
и щастлив за много граждани и гости на старата столица. 
Пред сградата на общината младежите раздаваха 
информационни брошури, презервативи и тематични 
материали, изработени от самите тях. 
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Над 50 души се включиха в традиционните “бързи срещи ” в Деня на влюбените. Инициативата на 
младите червенокръстци беше безспорен хит на празника. Те получиха сърдечни аплодисменти и много 
запитвания кога отново ще се проведе подобно събитие. 
 
Габрово 
14 февруари 2018 г. 

Младите червенокръстци показаха на 
посетителите на Terra mall какво е истинска 
любовна атмосфера. Специално за празника те 
бяха изработили термометър на любовта. На 
въпроса "Колко обичаш любовта" всеки 
можеше да се включи, като напише името си 
или остави любовно послание на термометъра. 
Участниците имаха възможност, в завсисимост 
от това къде на скалата са се отбелязали, да 
изпълняват различни предизвикателства 
"Прегърни някой непознат" и "Направи си 
снимка с доброволец". Снимките можеха да се качват със специален хаштаг и автоматично да бъдат 
включени в конкурса „Сподели любовта”. „Високите градуси“ на термометъра бяха изцяло изпълнени с 
красиви любовни послания. 
 
 

Силистра 
14 февруари 2018 г. 

На площад „Свобода“ пред 
общината доброволците на БМЧК 
проведоха благотворителен базар под 
мотото "В помощ на децата от ДМСГД". 

Изложени бяха изработени от 
тях чрез различни техники предмети – 
чаши, гривни, картички и др. Набраната 
сума ще бъде допълнена със средства, 
набрани от други благотворителни 

акции, за закупуване на памперси на децата до 3 годишна възраст от ДМСГД - Силистра. След Общото 
събрание на БЧК Силистра, което ще се проведе на 27 февруари, доброволците на БМЧК ще посетят 
дома, за да предоставят на директора закупените материали, а децата ще получат по една мартеничка 
за Баба Марта. 
 
 
Стара Загора 
14 февруари 2018 г. 

Младежите от 4-те клуба в Стара Загора, Казанлък, 
Раднево и Чирпан проведоха за поредна година 
информационна Анти СПИН кампания. Те привлякоха 
вниманието на аудиторията, като организираха различни 
забавни игри, викторини, отправяха пожелания и 
послания по тази важна за тях тема. 

В Стара Загора под мотото „Любовта е и 
отговорност“ в МОЛ „Галерия‘‘ доброволци раздаваха на 
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посетителите балони, ръчно изработени късмети с акростих, написан от тях. Организирани бяха забавни 
игри и викторини за знания за предпазване от ХИВ/СПИН. На специално обособен информационен 
щанд се раздаваха брошури, листовки и други превантивни материали. 

Под мотото “Обичай безопасно!“ премина акцията в Раднево. Доброволците изработиха 
огромна валентинка, на която всеки можеше да напише какво мисли за любовта, а също и да си 
направи снимка с ефектен макет на сърце. Подаряваха балони със здравни послания и ръчно 
изработени оригами, разпространяваха брошури и листовки сред връстниците си в СОУ „Гео Милев“. 

В Чирпан кампанията се проведе в СОУ ‘‘П.К.Яворов‘‘. Младите червенокръстци предварително 
бяха изработили многоцветни сърчица с послания и разпространяваха брошури, листовки и други 
превантивни материали. 

Чрез интересни презентации по темата и разпространение на 
информационни материали протече акцията на доброволците в 
ППМГ‘‘Никола Обрешков‘‘ – Казанлък. 
 
 
Благоевград 
14 февруари 2018 г. 

Доброволците от областната червенокръстка организация 
посетиха ЦДГ №12 "Алени макове", за да разкажат на децата за 
обичаите и легендата за Трифон Зарезан. След това проведоха конкурс 
за най-добра рисунка, а за награда имаше шоколадови лакомства. 
 
 

 
Гоце Делчев, обл. Благоевград 
14 февруари 2018 г. 

Със собственоръчно направени рамки за снимка, 
сърчица, айран, балони, близалки, презервативи и празнично 
настроение, младите червенокръсци посрещаха и даряваха с 
усмивка жителите на града. 

От началото на февруари доброволците от БМЧК 
регулярно посещават дневния център “Символ на любовта”, 
където заедно с децата и техните ръководители рисуват и 
изработват мартенички за Баба Марта. 
 
 

Добрич 
14 февруари 2018 г. 

Младежките червенокръстки клубове 
организираха акция във връзка с националната анти-
СПИН кампания. В центъра на града доброволците 
раздаваха „валентинки“, презервативи и 
информационни материали с послание „Обичай 
безопасно!“. От клуб „Езикова гимназия“ бяха 
подготвили специална рамка, в която техни 
съученици си правиха снимки за спомен. 

В Генерал Тошево доброволците от 
общинските клубове на БМЧК донесоха радост и 

приятни емоции с цветни „валентинки“ на младежите от двете училища в града. „Феите на любовта“ 
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усмихнаха преподаватели и съученици от СУ „Никола Йонков Вапцаров” и ПГЗ „Т.Рачински“. Бяха 
изработени и специални табла от сърца. 
 

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ 

 
Обучения на доброволци 
 
Ямбол 
февруари 2018 г. 

В залата на ОблС на БЧК – Ямбол се 
проведе обучение по първа психологична 
помощ и психо-социална подкрепа, в което 
взеха участие петнадесет доброволци на БМЧК. 
Курсът включваше теоретична и практическа 
част, както и игри свързани с темата. 
Доброволците се запознаха с различни техники 
за действие при икономически кризи, 
катастрофи, епидемии, природни бедствия и 
военни конфликти. Обучителят Анелия Петрова 
демонстрира правилните стъпки при оказване на първа психологична помощ и психо-социална подкрепа. 
Бяха показани начини за справяне с емоциите, стреса и разрешаването на кофликти. А. Петрова 
представи „Помагало за доброволци за провеждане на ателиета по психо-социална подкрепа за деца в 
училище от 4 и 8 клас”, което ще се използва при обучение на ученици. В помагалото подробно е 
разписана програмата, заниманията и съдържанието на едно ателие. Доброволците на БМЧК имат 
ангажимент до края на декември да проведат ателиета по психосоиална подкрепа в различни училища в 
Ямбол. 
 
 

Габрово 
12 февруари 2018 г. 

В сградата на областната 
организация на БЧК се проведе 
специализирано обучение на 
тема „Първа долекарска помощ” 
за 43 доброволци от клубовете на 
БМЧК към ПМГ „Акад. Иван 
Гюзелев“, Национална 
Априловска гимназия, ПТГ „Д-р 
Никола Василиади”, СУ „В. 

Левски” – Севлиево и ПГИ „Рачо Стоянов” – Дряново. 
Участниците се запознаха със специфични наранявания и състояния при животозастрашаващи 

инциденти и травми на опорно-двигателната система. Обучители бяха Александър Иванов – 
национален обучител по темата, и Георги Тодоров, сертифициран на ниво 3 на „Зимна академия за 
доброволци” 2017. 

Първата долекарска помощ е една от приоритетните дейности в работата на БМЧК – Габрово. 
Наред с провежданите обучения доброволците се стараят да популяризират тази дейност с 
разнообразни публични мероприятия. 
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Ружинци, обл. Видин 
15 февруари 2018 г. 

Обучение „Добри практики при фондонабиране” 
на клуба на БМЧК се проведе във връзка с подготовката 
на предстоящата акция на младежите по повод 1 март. 
На доброволците беше разяснено как се организира 
фондонабирателна акция и какви правила е нужно да 
спазват при изпълнението й. 
 
 

Открит урок за ученици 
 

Крумовград, обл. Кърджали 
12 февруари 2018 г. 

Доброволците от клуб "Добро сърце" към СУ "Васил 
Левски" изнесоха уроци по здравословно хранене и 
здравословен начин на живот на ученици от 1-ви до 7-ми 
клас на ОУ "Иван Вазов" в с. Поточница и ОУ “Никола 
Вапцаров“ в с. Горна Кула. Инициативата се реализира в 
партньорство с отдел "Образование" към община 
Крумовград и двете учебни заведения. 
 

 

Благородна отзивчивост 
 
Болярово, обл. Ямбол 
февруари 2018 г. 

Доброволци от клуба на БМЧК помогнаха на самотна 
възрастна жена, като пренесоха чували с дърва за огрев в 
жилището й, намиращо се на третия етаж на сградата, където 
живее. 

Младежите откликват на молбата за помощ, водени от 
основната мисия на червенокръстката организация, а именно 
да помагат на нуждаещи се хора. 

Доброволците поеха ангажимент да помагат и в 
бъдеще на възрастната жена в домакинството. От своя страна 
тя благодари сърдечно за оказаното съдействие. 
 

Рожден ден 
 
Джебел, обл. Кърджали 
февруари 2018 г. 

Клубът на БМЧК „Да имаш голямо сърце не тежи“ към ПГ „ Руска Пеева“ отбеляза своя първи 
рожден ден в присъствието на приятели, партньори, бивши учители от професионалната гимназия и 
общественици от града. Гостите бяха посрещнати с подарък – снимка от инициативите на младежкия 
клуб. 
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Тържеството бе открито на 
Ваня Енчева, зам.-председател на 
общинския съвет на БЧК. 
Координаторът на клуба Сезин Сезгин 
накратко представи изключителната 
социално-помощна дейност през 
изминалата година, а младите 
доброволци впечатлиха 
присъстващите с изпълнения на 
български народни песни и хора. 

Трогателни и силно 
емоционални бяха поздравленията 
по повод първата година и успехите 
на младите червенокръстци от 
техните бивши възпитатели и от 

настоящия директор на професионалната гимназия Ангелина Хаджиева. Изразена бе искрена 
благодарност към ръководителката им Ваня Енчева, за израстването на младежите, за положените 
усилия и постигнатите резултати. 

Жана Чакърова, директор на Секретариата на ОблС на БЧК – Кърджали, поднесе символичен 
подарък – стенна етажерка, в която младите хора да трупат своите заслужени награди, експертът по 
младежка дейност Пепа Чолакова им подари ръчно направен албум с фотографии, запечатали най-
важните моменти от първата година на клуба, а доброволката Маргарита Пенева поздрави младите хора 
от името на Екип 254 – Кърджали и измери кръвното налягане на развълнуваните участници в 
тържеството. 
 
 

СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ 

 
Признателност към БЧК 
 
София 
февруари 2018 г. 

В благодарствено писмо до д-р Надежда Тодоровска, зам.-
генерален директор на БЧК, Стефанка Котова – потребител на 
Център „Домашни грижи“ – Враца изказва своята признателност за 
топлите грижи, които екипът на социалното заведение полага за 
болните и стари хора. Стефанка е била със счупена тазобедрена кост 
и след направена операция не е можела да се движи и обслужва 
сама вкъщи. Мениджърът на Центъра Олга Петрова организирала 
всяка сутрин да я посещава домашна помощница, която да й прави 
тоалет, да почиства и готви, а след това идвала медицинска сестра 
за превръзки и масажи. Така Стефанка успяла бързо да се 
възстанови и започнала да ходи сама. 

„Аз искам да благодаря от мое име, а сигурна съм и от името на моите съграждани, които също 
ползват грижите на Център „Домашни грижи“-Враца, на Българския Червен кръст и на Швейцарския 
Червен кръст“, казва в писмото Стефанка Котова. 
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Център „Домашни грижи“ - Враца е един от четирите социални институции, които бяха 
създадени от БЧК през 2012 г. с подкрепата на Швейцарската агенция за сътрудничество и развитие. 
Оттогава досега екипът от квалифицирани медицински сестри и домашни помощници, предоставя 
редовни грижи на средно 100 - 110 потребители на територията на община Враца. Всички те са на 
възраст над 65 г., а преобладаващата част са самотноживеещи, с множество хронични заболявания и 
трайни увреждания, след интензивно лечение в болница и др. 
 

Добри хора даряват 
Варна 
6 февруари 2018 г. 

Семейство Виржиния и Христо Христови от фирма 
„ВИЖИ“ ЕООД направиха дарение от 900 бр. комплекта ново 
детско, младежко, дамско и мъжко бельо, което своевременно 
беше насочено към потребители на 8 социални услуги във Варна 
/Общностен център за деца и семейства, Приют за временно 
настаняване, Защитено жилище, ЦНСТ, ЦОП, ОЗД и два ЦСРИ/ и 
за уязвими лица и семейства в общините Провадия и Аврен. 

Благодарение на доброволците и партньорите на БЧК за 
около седмица дарението бе разпределено. Най-активно се 
изяви екипът на Общностния център във Варна, работещ по 
проект за превенция на социалното изключване и намаляване 

на бедността. 
 
 

Видин 
14 февруари 2018 г. 

Областният съвет на БЧК получи хуманитарна 
помощ от Швейцария. Анита Хамер, дългогодишен 
дарител на червенокръстката организация, подари 
столове и маси, които да бъдат предоставени на Дома за 
деца, лишени от родителски грижи "Надежда" - 
Белоградчик. 
 
 

Помощ за социално слаби хора 
 
Белослав, обл. Варна 
февруари 2018 г. 

Председателят на общинската организация на БЧК 
Снежана Атанасова предостави над 30 торби зимни дрехи и 
обувки и хранителни продукти на 25 души и многодетни 
семейства в уязвимо положение. Подпомогнатите не са 
обхванати по ОПФЕПНЛ и с благодарност приеха 
предоставената им помощ. 

Оказаната социална подкрепа беше осъществена 
благодарение на солидарността на дарители от Варна в 
кампанията „Купи и дари“ на БЧК и Билла и на проведената 
целева акция за дрехи и обувки на 2 февруари 2018 г. 
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Медицински служители се обучават 
 
Видин 
5 – 9 февруари 2018 г. 

В сградата на Секретариата на ОблС на БЧК се 
проведе курс „Първа медицинска помощ и 
кардиопулмонална ресусцитация /КПР/ при водни и 
други животозастрашаващи инциденти”. Лектор бе д-р 
Митко Митов - специалист „Анестезиология и 
интензивно лечение”. 

Десет медицински служители успешно 
преминаха курса. 
 

Обучение на активисти 
 
Варна 
9 и 10 февруари 2018 г. 

Председателят на ОблС на БЧК Илия Раев 
откри първото за годината обучение на 75 
активисти на областната червенокръстка 
организация. В базата на СОК „Камчия“, под 
ръководството на Милена Сиракова, директор 
на Секретариата на ОблС на БЧК – Варна, 
участниците имаха възможност за ефективно 
обучение в 5 модула – „Годишно планиране“, 

„Системи за информация и оценяване“, „Работа по проекти“, „Доброволчество“ и „Съпътстващи мерки 
на ОПФЕНЛ“. 

Раздадени бяха информационни материали на хартиен носител и флаш памет. В свободното 
време бе осигурен избор за разностранен отдих – разходки в комплекса и край морето; достъп до 
басейн и фитнес; вечер на активиста. 

Методическата помощ и неформалните контакти мотивираха и подпомогнаха доброволците и 
служителите на БЧК - Варна за по-нататъшна всеотдайна работа по приоритетите на организацията. 
 
 

ППхП за социални работници 
 
Кърджали 
февруари 2018 г. 

Доброволци от Екип 254 и работещи в РЦ 112 
оказаха психосоциална подкрепа на служителите в 
социалната услуга „Дом за стари хора“ и допринесоха 
за подобряване на психоклимата в колектива. 

В приятна емоционална атмосфера бе 
проведено арт ателие, в което активно участваха 
всички служители на Дома, включително и 
управителя д-р Таня Делева, а темата беше 
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„Усвояване на техники за декупаж върху стъкло и порцелан“. 
Под ръководството на Маргарита Пенева, дългогодишен доброволец от екип 254, бяха 

изработени красиви предмети, с които бяха зарадвани потребителите на социалната услуга. 
Приятелската подкрепа винаги е нужна, а когато е навременна е безценна, заявиха служителите 

от Дома за стари хора. 
 

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ 

 
Дарителска кампания 
Разград 
февруари 2018 г. 

На традиционното си тържество ловците от ловно-рибарското сдружение „Сокол“-Разград 
събраха 2790 лева в подкрепа на каузата „Топъл обяд“. Средствата бяха предоставени на д-р Милена 
Кехайова, директор на Секретариата на ОблС на БЧК – Разград, за финансиране на трапезария за 50 
деца от социално слаби семейства в общината, където ще получават безплатно топла храна. Кметът на 
Разград д-р Валентин Василев призова колегите си по хоби в следващите дни да дарят още, за да се 
съберат общо 7000 лева, необходими за разкриването на трапезарията. Семейството на 
градоначалника дари 1000 лева. Гости на събитието бяха директорите на ДГС - Разград и ДГС - Сеслав 
Пламен Колев и Тони Димитров. 
 

ПОДГОТОВКА ЗА БЕДСТВИЯ 

 
Обучение на ДЕРБАК 
 
Силистра 
10 февруари 2018 г. 

Доброволният екип проведе първото 
си за годината обучение. Участниците бяха 
запознати по темата "Нормативната база на 
БЧК в областта на мениджмънта на 
бедствията". Новият правилник за дейността 
и функционирането на доброволните екипи 

на Българския Червен кръст за работа при бедствия беше основен акцент на лекцията. 
 По втората тема "Практически занятия за затвърждаване на уменията по първа помощ" всеки от 
присъствалите отработи различни елементи при оказването на първата помощ. Цветелина Василева, 
един от обучителите, припомни, че първата помощ, първата психологична помощ и психо-социалната 
подкрепа са взаимно свързани. 
 Обучението беше посветено на 140 г. от Освобождението на Силистра. 
 
 

Издава: Национален съвет на Българския Червен кръст 
Дирекция “Връзки с обществеността и фондонабиране” 
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