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СВЕТОВЕН ДЕН НА БЕЖАНЕЦА

Световният ден на бежанеца е отбелязан за първи път през 2001 г. с резолюция на Общото събрание на ООН по повод 50-годишнината от 
подписването през 1951 г. на Женевската конвенция за бежанците, влязла в сила през 1954 г. Датата 20 юни съвпада с влизането в сила през 1974 
г. на бежанската конвенция на Африка, приета от Организацията за африканско единство.

На този ден почитаме силата и издръжливостта на повече от 68 милиона души по света, прокудени от домовете си поради военни конфликти, природни бедствия, 
икономически кризи. Преместването на такава огромна група хора е безпрецедентно от Втората световна война насам, сочат данните в доклада „Глобални тенденции“ 
на Агенцията на ООН за бежанците (ВКБООН), според който на всеки три секунди един човек е принуден да напусне родното си място.

Никой не избира доброволно да бъде бежанец. Българският Червен кръст е съпричастен към съдбата на тези хора. Съвместно с Държавната агенция за бежанците, 
БЧК работи в тясно сътрудничество с представителството на ВКБООН у нас за усъвършенстване на законодателството, практиката и административния капацитет за 
посрещане на предизвикателствата, свързани със закрилата на бежанците. Само за 2017 г. Бежанско-мигрантската служба към БЧК е подпомогнала 4 370 души от 
Сирия, Афганистан, Ирак, Пакистан, Иран, без гражданство, търсещи и получили закрила в 7-те центъра на ДАБ при МС и живеещи на външни адреси. Предоставена 
е хуманитарна помощ от храни, лекарства, хигиенни материали, дрехи, обувки, учебни пособия и др., проведени са социални консултации, информационни сесии, 
курсове по български език, оказано е съдействие за медицинска помощ, социално подпомагане, намиране на работа, жилищно настаняване и др. 

***
И тази година по повод Световния ден на бежанеца служители на Бежанско-мигрантската служба към БЧК предоставиха на настанените в териториалните 

поделения на ДАБ при МС в София, в кв. Овча купел, „Враждебна“ и „Военна рампа“ 402 хигиенни пакети за жени, мъже, младежи и девойки, закупени със средства 
от Швейцарския Червен кръст съгласно Меморандума за разбирателство между двете Национални дружества.

Харманли, обл. Хасково
С празник за децата, много танци и настроение в РПЦ – Харманли бе отбелязан Световният ден на бежанците. Официални гости на тържеството бяха 

Иван Антонич, представител на МКЧК и Светлослав Русев, началник отдел „Международно сътрудничество” при НС на БЧК.
Децата, които посещават учебните заведения в общината, демонстрираха познания по български език, като изпълниха сценка от приказката „Косе Босе”, и 

изпяха песните „Една българска роза” и „Детска планета”. Своите умения по български и английски език показаха и група деца, които посещават Афганистанското 
училище и занятията при Джил и Сейди. За всички имаше много подаръци и лакомства, осигурени от областната червенокръстка организация.

Дейностите, които ОблС на БЧК – Хасково, осъществява в РПЦ – Харманли, са с подкрепата на ВКБООН по проект „Подобряване на условията за прием 
и интеграция на лицата, търсещи убежище и бенефициенти на международна закрила в България”.



стр. 2 Издание на Българския Червен кръст

Бюлетин

Служители на МВР бяха обучени по първа помощ

Созопол, обл. Бургас
18 – 23 юни 2018 г.
И тази година в НУЦ на БЧК – Созопол, дирекция „СЗП“ проведе два обучителни курса 

по първа помощ, в които взеха участие 60 инспектори и сержанти от областните дирекции 
на МВР от цялата страна. Лектори на курса бяха д-р Живка Димитрова и Ромуалдас 
Каминскас от националния секретариат на БЧК. Програмата включваше теоретична 
подготовка и практически занимания в рамките на 24 учебни часа. Служителите в 
униформа успешно усвоиха животоспасяващите и животоподдържащите действия, 
които трябва да се приложат на пострадали на пътя до пристигането на специализиран 
медицински екип. При проведената анонимна анкета 97% от обучаемите заявиха, че 
придобитите знания и умения са полезни в тяхната работа и са подготвени да ги прилагат 
при инцидент на пътя.

От 1993 година насам БЧК ежегодно обучава служителите на Пътна полиция по първа 
долекарска помощ. До сега са обучени стотици пътни полицаи, които се утвърдиха като 

При домакинството на ямболската червенокръстка организация, се проведе вече станалата традиционна годишна среща за етапна оценка на 
направеното по внедряване на електронната база данни на доброволците на БЧК. По покана на националния координатор за работа със системата, в 
лицето на дирекция „ОРСП”, в нея взеха участие директорите на секретариати и представители на 8-те областни организации, вече внедряващи системата 
(Русе, София-град, Пловдив, Ямбол, Силистра, Добрич, Разград и Шумен), както и тези на нови 4 областни структури, които са поканени да се включат в 
процеса. След сериозен анализ на капацитетните възможности, досегашните резултати и интерес на отделните областни структури в различните зони 
на страната, поканените нови участници бяха определени да бъдат организациите в Благоевград, Враца, Габрово и Стара Загора.

Срещата бе открита от Стойчо Стойчев – зам.-председател на БЧК и на ямболската ЧК организация, и от д-р Славита Джамбазова – зам.-генерален 
директор на БЧК, които изтъкнаха важната роля на поетапното внедряване на Системата за по-нататъшното пълноценно реализиране на изискванията на 
съвременния доброволчески мениджмънт в националното дружество, както и незаменимия принос на организацията в Русе за апробиране и развиване 
на Системата, на Ямболската организация, която се превърна в методически и инфраструктурен център за уникалния процес на нейното внедряване „от 
долу-на горе”, както и на останалите участници в процеса, допринесли за достигането на продукта до един завършен и напълно готов за ползване вид.

Директорите на Секретариатите на русенската и ямболската организация – Антоанета Ябанозова и инж. Митко Филипов, представиха на участниците 
цялостната концепция за електронната база данни и вижданията за поетапното й развитие, а обучителен екип от двете структури и Иво Минчев – създател 
на продукта, осъществиха практическата работа по демонстриране на процеса по въвеждане и обработка на данни на новопривлечените участници. 
С натрупания си опит и знания, представителите на останалите 6 организации също дадоха своя съществен принос за ефективността на обучителния 
процес, което бе специално подчертано при обобщаване на обратната връзка от работата на екипите и отделните групи.

Ключов елемент от работната програма бе планирането на последващите стъпки за поетапно развитие на Системата, като особено внимание бе 
отделено на необходимостта от съобразяване с изискванията на вече влезлия в сила Европейски регламент за защита на личните данни.

Независимо от интензивния обучителен процес, домакините от ямболската организация бяха осигурили и разнообразна културна програма, 
допринесла за неповторимата атмосфера, съпътстваща събитието.

ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ

Ямбол
19 - 21 юни 2018 г.

Работна среща във връзка с внедряването на електронната база данни на доброволците на БЧК

ПЪРВА ПОМОЩ
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Целта на състезанието бе да формира интерес сред служителите към 
оказване на първа долекраска помощ, обмяна на идеи и професионален 
опит и подобряване на комуникацията между фирмите и предприятията. 
Всички участници в надпреварата на обучени от доброволци на БЧК. 
Специални гости на състезанието бяха представители от Австрийския 
Червен кръст, обучители по първа долекарска помощ в гр. Лиенц.

Участниците показаха изключителни умения и завидна подготовка при 
оказване на първа помощ в различни ситуации както в състезателните 
пунктове, така и в организираните ролеви игри.

Отборите бяха оценявани от съдийска колегия с главен съдия д-р 
Петрония Карамитрева, председател на ОблС на БЧК. За провеждане на 
състезанието бяха ангажирани 15 съдии, доброволци от ДЕРБАК и щатни 
служители на БЧК - Пловдив.

В успорваната надпревара първо място зае отборът на „Либхер – 
Хаусгерете Марица“ ЕООД, последван от първи отбор на „АББ България“ 
ЕООД и втори отбор на „АББ България“ ЕООД.

Пловдив
9 юни 2018 г.

София
14 юни 2018 г.
По време на поход до резерват „Бистришко бранище” третокласниците 

от 192 СУ „Хр. Ботев” в с. Бистрица бяха придружени от Станислава 
Лефтерова – доброволец от ДЕРБАК - София. Децата, участващи в проекта 
„Беър Грилс”, излизат всеки ден в планината заедно със своя класен 
ръководител Валентина Петрова. Целта е малчуганите да се научат да 
оцеляват в планината.

Станислава демонстрира пред учениците как трябва да се реагира 
при най-честите инциденти в планината – ухапвания от животни, влечуги 
и насекоми, как се прави превръзка на рани, действия при топлинен и 
слънчев удар, навяхване и обездвижване. Децата научиха и каква трябва 
да е последователността на съобщаване на информацията при обаждане 
на спешния телефон 112. 

Първо междуфирмено състезание по първа 
долекарска помощ

Обучение на деца в планината

успешни помощници на медицинските екипи при оказването на първа 
помощ на пострадали при пътнотранспортни произшествия. Обикновено 
служителите на КАТ пристигат първи на мястото на инцидента и тяхната 
навременна и компетентна намеса в много от случаите допринася за 
спасяването на човешки животи. 
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„Купи и дари“

Варна
Съвместната кампания на БЧК и „BILLA България“ ЕООД продължава да 

помага на социално слаби български граждани, като им предоставя храни от 
първа необходимост.

През първото и второто тримесечие на 2018 г., гражданите на Варна дариха 
2 036 бр. трайни пакетирани хранителни продукти в магазините на търговската 
верига, които бяха предоставени на 168 души и три социални институции.

От началото на кампанията през 2016 г. до момента във Варна са дарени 
хранителни продукти на обща стойност 8 882,45 лв.

Пловдив
23 юни 2018 г.
Доброволци от областната организация на БЧК заедно с деца от 

Комплекса за социални услуги “Олга Скобелева” посетиха Шоколадовата 
фабрика “Гайо”. Целта бе младите хора да се запознаят с професията като 
възможност за реализация в бъдеще.

Собственикът на фабриката Венсан Гайо им разказа как се прави 
любимия на всички шоколад, за пътя на какаото от плантацията, през 
етапите на преработка, до крайния продукт. На децата беше предоставена 
възможност да направят и гарнират по желание свое шоколадово 
изкушение. Венсан Гайо отправи покана за бъдещи съвместни дейности 
и възможност за стаж във фабриката.

Инициативата се проведе по проект “Да минеш под дъгата” на НЧ “П. 
Р. Славейков-1908” - част от програмата на Пловдив - Европейска столица 
на културата 2019.

Варна
22 юни 2018 г. 
Група деца в неравностойно положение и техни родители-придружители от варненския кв. „Аспарухово“, преживяха вълнуващ едночасов воаяж по 

море с катера на БЧК - Варна. Организираната разходка бе по проект за психосоциална подкрепа „Искаме ли - можем“ с ръководител Христина Димитрова, 
председател на дружество „Надежда за Аспарухово“.

Капитанът на катера Валерий Николов посрещна гостите на борда и направи кратък инструктаж за тяхната сигурност. Децата получиха книжката 
„Приятели на водата“ и напътствия как морето да не бъде опасно за тях. В края на морската разходка ги очакваше още една приятна изненада - рибарите 
на пристанището ги посрещнаха на брега с почерпка. Деца и родители, заедно с червенокръстци и рибари, почувстваха, че толерантността и подкрепата 
естествено се проявяват в съпреживените хубави моменти.

СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ

Подкрепа за деца в риск
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„Подкрепа при БАК”

Варна
16 юни 2018 г.
С градинско парти центърът за деца в неравностойно положение „Карин 

дом“ отпразнува 22-я си рожден ден. Гости на тържеството бяха директорът 
на Секретариата на БЧК – Варна, Милена Сиракова и доброволци на БМЧК, 
които поднесоха поздравителен адрес и подаръци, предназначени за деца 
със специални образователни потребности, закупени със средства, набрани 
по време на благотворителната акция „Да подкрепим Карин дом“. Домакини 
и гости, деца и родители, се насладиха на празничната атмосфера, похапнаха 
от огромната торта и си пожелаха здраве и дълголетие.

Рожден ден на социално заведение

Младежи-доброволци от структурираните в териториалните центрове звена за подкрепа и помощ при бедствие, представители на МАЕ-София, ДЕРБАК-
София и Националната скаутска организация в България се включиха в тренировъчно учение, част от изпълнението на проект „Подкрепа при БАК”, финансиран 
от фонда за подпомагане и оптимизиране на дейността на БМЧК на областно и междуобластно ниво „Мисли глобално, действай локално”.

По време на обучението участниците бяха запознати с основните принципи на координация между звената и структурите на БЧК, както и със зоните за 
действие на различните екипи на БЧК по време на бедствие. Посочени бяха основните стъпки при възстановяване на семейните връзки. Преминавайки 
през симулатора за земетресение, разположен в НУЛЦ на БЧК, участниците изпитаха какво е усещането по време на земетресение, спускаха се по „тролей“, 
предоставен от ПСС, участваха в издирването на хора пострадали при бедствие в пресечен терен, включиха се в ателиета по ПДП, радиокомуникации и 
ориентиране. 

Доброволците от териториалните помощни звена на МАЕ-София взеха участие в нощна учебна симулация на евакуация. Задачата им бе да разгърнат 
базов лагер за екипите, оказващи помощ на пострадали от наводнение, разиграни бяха множество практически ситуации при различни инциденти.

С тренировъчното занятие се постигна основната цел на проекта за повишаване и укрепване на капацитета на изградените в подкрепа на МАЕ-София 
териториални доброволни звена за оказване на помощ при бедствия, аварии и кризи и подобряване на координацията между различни структури в СО 
на БЧК и на екипната работата.

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

„Академия за УЕПП”
Габрово
11 – 14 юни 2018 г. 
В с. Поповци се проведе тридневна междуобластна академия за ученическите екипи по първа помощ за отборите от Габрово, Враца и Кюстендил, 

участвали в Националното състезание за УЕПП. Благодарение на иновативните подходи и разнообразието в обучителните модули участниците имаха 
възможност да актуализират и надградят знанията си по ПДП, да разширят капацитета си по темата „Психосоциална подкрепа“, да придобият по-широка 
представа за историята и дейностите на ЧК/ЧП, да усвоят лидерски умения чрез организираните игри за работа в екип. На учениците беше представена 
дейността на Младежките аварийни екипи и тяхната роля и задача.
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Кърджали
22 юни 2018 г.
Членове на Младежкия авариен екип – Кърджали и УЕПП към СУ “Отец Паисий“ и ЕГ „Христо Ботев“ проведоха обучителна сесия по първа 

долекарска помощ за служители на „Имерис Минералс България“ АД. Доброволците демонстрираха умения за оказване на първа помощ на 
пострадали при масов инцидент.

Изпълнителният директор на завода Юлияна Марева благодари на БЧК за традиционното и ползотворно сътрудничество.
Инициативата се реализира всяка година в корпоративния ден за безопасност на служителите на завода за бентонит, който е част от 

френската индустриална група Imerys.

Младежи обучават служители по ПДП

Освен повишаване на уменията на учениците за адекватна реакция при кризисни ситуации Академията цели и изграждане на приемственост и 
дълготрайни, устойчиви връзки между членовете на МАЕ и Ученическите екипи.

Проект „Споделени усмивки“

Пловдив
16 - 17 юни 2018 г.
Млади червенокръстци участваха в обучение по проект 

“Споделени усмивки”, осъществяван от Фонда за подпомагане 
дейностите на БМЧК „Мисли глобано, действай локално“.

Лекторите Неделина Мнацакянян, Биляна Бисерова и Адриана 
Петкова запознаха младежите с темите “Даване на обратна връзка”, 
“Социално-помощна дейност и работа с деца от уязвими групи”, 
“Малки методики по психосоциална подкрепа”.

Ангажиментът на доброволците след края на обучението бе 
да посещават центровете за настаняване от семеен тип „Майка 
Тереза“ и „Детска къща“, които са част от КСУДС – Пловдив, където 
да осъществяват различни дейности с децата.
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Млади червенокръстци от Доспат, Девин, Мадан, Златоград, Рудозем, 
Чепинци, Широка лъка, Смолян и Чепеларе се обучаваха по темите 
„Здравословен начин на живот”, „Промоция на хуманитарните ценности” 
и програма „Хелфи”. Беше проведен и обучителен модул за повишаване на 
комуникационните умения и работа в екип.

Курсът е по проект „Учи, развивай се, споделяй”, финансиран от Фонда 
за подпомагане и оптимизиране дейностите на БМЧК на областно и 
междуобластно ниво „Мисли глобално, действай локално”. 

Смолян
15 - 17 юни 2018 г.

Областно обучение на доброволци

Доброволци на областната организация на БМЧК се срещнаха с техни връстници от Центъра за настаняване от семеен тип „Майка Тереза“ и им 
разказаха за организацията и за дейностите, в които всеки младеж може да се включи. 

Червенокръстците ги запознаха и с основни знания и умения при оказване на първа долекарска помощ.
Проведените дейности са по проект „Споделени усмивки“, осъществяван от Фонда за подпомагане дейностите на БМЧК „Мисли глобално, действай 

локално“.

Пловдив
21 юни 2018 г.

Доброволци на областната организация на БМЧК събраха 1 069 лв. по време на проведената благотворителна акция на детския празник по повод 1 юни.
Средствата са предоставени за изграждането на нов Детски лечебно – диагностичен блок към УМБАЛ „Свети Георги“.

Пловдив
юни 2018 г.

Благотворителни инициативи

За трета поредна година доброволци от клуб „Да имаш голямо сърце 
не тежи” към ПГ „Руска Пеева” реализираха своята благотворителна 
кампанията „Топла дреха”. Дарените от частни лица дрехи, сортирани и 
пакетирани от доброволците на клуба, намериха своите нови собственици 
в лицето на социално слаби хора и деца в риск. Във фейсбук страницата на 
БМЧК – Кърджали доброволците на клуба изказаха своята благодарност на 
кметовете на с. Чакалци - Веско Павлов, на с. Тютюнче - Ирина Караиванова 
и на с. Подвръх - Гюлай Давуд, за съдействието и добрата организация, и 
на всички дарители, взели активно участие в кампанията.

Джебел, обл. Кърджали
20 юни 2018 г.

Лятната ваканция за младежите от клубовете “Приятели на БМЧК” към 
ОУ “Хр. Ботев” и ОУ “Св. св. Кирил и Методий” в Мездра започна със занятие 
по метода “връстници обучават връстници”. Доброволката Елеонора Цекова 
запозна своите съмишленици с темата “Промоция на хуманитарните 
ценности” и колко е полезно и достойно да си доброволец. За участниците 
имаше и много игри.

Враца
юни 2018 г.

Занятия за доброволци 
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Ямбол
18 юни 2018 г.
С приемен изпит стартира поредният курс за кандидати за 

водни спасител на плувни басейни и водни паркове, организиран от 
областната организация на БЧК.

В продължение на 65 учебни часа курсистите ще усвояват 
теоретични знания и  прак тически умения,  свързани с 
водноспасителната дейност - техники и тактики за спасяване и първа 
долекарска помощ при воден инцидент. Подготовката на бъдещите 
кадри ще се осъществява от Огнян Николов – инструктор по водно 
спасяване, и от д-р Георги Манчев – лекар и обучител в часовете по 
медицинска подготовка. 

София
12 - 14 юни 2018 г.
В проведеното учение участваха представители на дирекциите „Мениджмънт на бедствия” и „Международно сътрудничество и програми” - ресор 

„Възстановяване на семейни връзки и закрила” на БЧК, Военно формирование 28610, отговарящо за гражданско-военното сътрудничество в сухопътните 
войски на Българската армия.

Целта беше да бъдат отработени съвместните действия между военните структури и НПО при изпълнение на операция за оказване на помощ на 
население в ситуация на бедствие и последвал потенциален миграционен поток.

Хасково
юни 2018 г.
По повод Меж дународният ден за борба с  употребата и 

разпространението на наркотици - 26 юни , БМЧК – Хасково проведе лекция 
с осмокласниците от ПМГ „акад. Боян Петканчин”. Обучителите Неврие 
Мюмюн и Женя Желева запознаха учениците с най-разпрастранените 
наркотици и тяхното влияние върху човешката психика. Специално 
внимание бе отделено на последиците от продължителната употреба на 
психоактивни вещества. 

Превенция на зависимости

„Верен приятел ‘18“

Курс за водни спасители

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

ВОДНО СПАСЯВАНЕ
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Ямбол
юни 2018 г.
Областната червенокръстка организация започна подбор на деца на възраст между 7 и 11 години, за сформиране на две групи за обучение по 

програмата за превенция на водния травматизъм „Лятно училище по плуване”.
Целта е изграждането на начални плувни умения, познания за опасностите при къпане и плуване и оказване на помощ и самопомощ при воден 

инцидент. Предвидени са занимания за запознаване на децата и техните родители и с елементарни начини за оказване на първа помощ.
Програмата се реализира от 2 до 27 юли, като всички занимания ще се провеждат под ръководството на трима квалифицирани обучители – треньор по 

плуване, воден спасител и специалист от БЧК - Ямбол. След приключване на теоретичната част ще се проведе заключително занимание със състезателни 
игри и демонстрации на усвоените плувни умения, спасяване на удавник със спасителни средства и оказване на първа помощ при воден инцидент.

Лятно училище по плуване

Димитровград, обл. Хасково
20 юни 2018 г.
ОблС на БЧК – Хасково съвместно с община Димитровград организираха празник, с който се откри плувно лято 2018. Инструкторът по водно 

спасяване Димчо Димов, заедно с млади спасители, показаха техники за водно спасяване. Ученическият екип по първа помощ към СУ „Любен Каравелов” 
Димитровград демонстрира оказване на първа долекарска помощ. Празникът продължи с музикални изпълнения, танци, викторина с награди и скокове 
във вода.

Плувен празник

Дирекция “Връзки с обществеността и фондонабиране”
материали: Татяна Кръстева; графичен дизайн: Майя Маслинкова

Тел: 02 49 23 055; 02 49 23 057
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