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МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 
 

Представители на МКЧК на посещение в БЧК 
 

София 
19 - 27 юни 2018 г. 
 

Отговорникът на програмата по 
Възстановяване на семейни връзки от 
регионалния офис на МКЧК в Белград Иван 
Антонич направи цялостна оценка на дейността 
на БЧК през изминалия период. Бяха набелязани 
основни параметри и дейности за План 2019. 

Заедно с представител на дирекция 
„Международно сътрудничество и програми“, 
той посети регионалните офиси на 
организацията в Хасково и Ямбол, където 
отговорниците по програмата презентираха 
своята дейност. Иван Антонич участва и в 
събитие за Деня на бежанеца в Харманли, и се 
срещна с директора на регионалния 
приемателен център Славчо Янев. Обсъдена бе 
настоящата миграционна обстановка и 
подкрепата, оказвана от МКЧК на БЧК в полза на 
настанените в центровете граждани на трети 
страни, и колко необходимо е тя да продължи. 

Делегация на МКЧК – Белград в състав: 
Гордана Миленкович, зам.-ръководител на 
мисията, Биляна Здравкович и Мириана 
Петрович, делегати по закрила, се срещнаха с 
генералния директор на БЧК д-р София 
Стоименова. Тя изрази своята благодарност за 
подкрепата от страна на регионалната 
делегация, за повишаване на капацитета на 
националното дружество за работа в центровете 
от затворен тип и финансово осигуряване на 

необходимите за тази цел позиции. Освен планираните двустранни разговори и отчета на досегашната 
работа беше посетен и СДВНЧ - Бусманци с цел повишаване на ефективността на работещите на терен и 
внедряването на мониторингова методология на МКЧК. 
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БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ 
 

„Мрежа от добрини“ 
 

Чирпан, обл. Стара Загора 
юли 2018 г. 

 

Във връзка със 140-годишнината от създаването на Българския Червен кръст, младите 
червенокръстци от клуб „П. К. Яворов“ се включиха в кампанията „Мрежа от добрини“. 

С подкрепата на организационния комитет на национално движение „Опознай България“, 
доброволците посетиха къщата-музей „Пейо Яворов“ - един от 100-те национални туристически обекта на 
България. Те се запознаха с живота и делото на поета, помогнаха за почистването на музейната 
експозиция и засадиха кипарис в двора на къщата-музей. 

Уредниците на музея и младежите от БМЧК се договориха за бъдещи инициативи и дългосрочно 
сътрудничество. 
 

Национално надграждащо обучение по психосоциална подкрепа 

 

НУЛЦ на БЧК - Лозен, обл. София 
6 – 8 юли 2018 г. 

В обучението на тема „Работа с групи и общности в контекста на психосоциалната подкрепа“ участваха 24 
представители на областните съвети на БЧК, разпределени в групи. Те се справиха успешно с много задачи и 
упражнения, изпълнени с предизвикателства , които целяха да изпробват нови подходи и техники за работа.  

Водещ обучител бе д-р Хенриета Илиева - национален консултант по ПСП на БЧК. 
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Учредително събрание на Младежки авариен екип 
 

Видин 
3 юли 2018 г. 

На проведеното учредително събрание на МАЕ 
беше взето решение да се сформират основен и 
подготвителен екип. Доброволците единодушно избраха 
ръководния състав: командир на екипа - Радостина 
Йорданова, първи зам.-командир – Ивайло Петков, втори 
зам.-командир – Божидара Димитрова. 

Основната цел на Младежкия авариен екип е да 
подпомага дейността на националното дружество, 
областните структури и ДЕРБАК при случаи на бедствия, 

аварии и кризи, като съдейства за намаляване на уязвимостта и опазване на живота и здравето на хората. 
 

Ден след учредяването си, доброволците от Младежкия 
авариен екип, заедно с Цветелина Петрова, директор на 
Секретариата на ОблС на БЧК – Видин и щатните служители, се 
включиха в подготовката на тренировъчния лагер „Учим и 
тренираме” в гр. Дунавци. Те почистиха терена, сглобиха част от 
оборудването и обособиха тренировъчна зона, логистичен център, 
палатков лагер, зона за отдих и др. 
 
 

Доброволци се обучават по първа помощ 
 

Кърджали 
3 – 5 юли 2018 г. 

Край язовир Кърджали се проведе тридневно 
обучение по първа долекарска помощ за членове на МАЕ и 
доброволци на БМЧК. Теоритичните и практическите занятия 
протекоха в два паралелни модула за първо и второ ниво от 
обучителната система на БМЧК. 
Лекторите Неда Калчева, Елена Георгиева и Дарина 
Новакова, членове на МАЕ, разясниха на участниците 
действия при оказване на ПДП, работа в екип, решаване на 
конфликти, презентационни умения, планиране на дейности 
и информационни кампании. 

Инициативата се реализира в рамките на проект „Обучи ме, привлечи ме“ на БМЧК, финансиран от 
фонда „Мисли глобално, действай локално“. 
 
Видин 
6 юли 2018 г.  

Лектор на обучението по първа долекарска помощ за 
придобиване на първо ниво от сертификационната система на БМЧК 
бе Виктор Алексиев, зам.-областен координатор на младежката 
организация във Видин. 

В продължение на 8 часа членовете на Младежкия авариен 
екип се запознаха с основните действия при оказване на първа 
долекарска помощ. 
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Семинар по здравословно хранене 
 

Хасково 
юни 2018 г. 

Обучителят Антония Хубенова, доброволец на 
БМЧК, проведе занятие по здравословно хранене и 
здравословен начин на живот. В обучението бяха 
застъпени темите социалнозначими заболявания, 
оценка и идентифициране на рисковите фактори – 
влияние и превенция, етапи на поведенчиска 
промяна, създаване на здравословни цели и план. 
 

 
 

Обучение на малчугани 
 

Видин 
18 юни 2018 г. 

Областната организация на БМЧК стартира обучения 
по програма „Хелфи” за децата от Лятна академия на 
футболен клуб „Дуло”. В продължение на осем седмици 
червенокръстците ще обучават малките футболисти какво да 
правят при леки травми, как да повикат спешна помощ и с 
какво могат да помогнат на пострадал при инцидент. 
 
 
 

СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ 
 

Чуждестранни студенти на стаж в БЧК 
 

Добрич 
юни 2018 г. 
 

Две студентки, с препоръка от Австрийския 
младежки Червен кръст, бяха на едномесечна 
практика по социални дейности в Центъра за 
обществена подкрепа към областната организация на 
БЧК. Въпреки езиковата бариера, още от първия ден 
Елена и Андрея се сприятелиха с децата и спечелиха 
тяхното доверие и симпатии, активно участваха в 
различни форми на работа и сами подготвиха занятия 
за малчуганите. 

В последната седмица ОблС на БЧК – Добрич 
организира на стажантките разгодка до двореца Балчик и ботаническата градина, до нос „Калиакра“ и 
курорта „Албена“. Двете момичета останаха впечатлени от посетените исторически обекти и от красотите 
на добруджанското черноморие. 
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„Лятно училище“ 
 

Пловдив  
2 – 6 юли 2018 г. 

Центърът за обществена подкрепа към Комплекса за 
социални услуги за деца и семейства, в партньорство с ОблС 
на БЧК организира „Лятно училище“ за потребителите на 
услугата. 

Доброволци от двете организации участваха в 
откриването на инициативата с игри за запознанство и 
сплотяване на групата, заедно с децата рисуваха тениски и 
картини, месиха хляб. 

Маргарита Василева – психолог и специалист 
„Социални дейности“ към БЧК беше в помощ на децата и 
младежите да се опознаят, а доброволци от младежкия 
авариен екип им демонстрираха животоспасяващи техники по първа долекарска помощ. 
 

Обучение по първа долекарска помощ 
 

Кърджали 
6 – 8 юли 2018 г. 

Обучителите Златка Лапанова и Тонка 
Настева – доброволки на БЧК, заедно с Елена 
Георгиева, зам.-командир на Младежкия авариен 
екип, проведоха обучение по ПДП за членовете на 
„Екип 254“. 

Специално внимание бе обърнато на 
последователността от действия, в случаите, когато 
човек стане свидетел или се озове в ситуация с 
пострадали. Участниците в обучението имаха 
възможност да упражнят придобитите знания в 
импровизирано „състезание“, а след това се 
включиха в арт ателие за изработване на картички 
чрез техниката „квилинг“. 

Жана Чакърова – Шукерска, директор на Секретариата на ОблС на БЧК – Кърджали, чрез 
презентация ги запозна с основните изисквания на червенокръстката организационна култура и 
свързаните с нея комуникативни умения. 
 
 

„Детска олимпиада“ 
 

Ловеч 
30 юни 2018 г. 
 

Въпреки мрачния съботен ден, край езерцето на 
парк „Стратеш” се проведе спортен празник. „Детската 
олимпиада” е част от проект „Здравословно хранене и 
спорт - начин на живот“, финансиран по програма за 
младежки дейности на община Ловеч. 
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Инициатор на събитието бе сдружение „Мисия. Иновации 
Гражданство – МИГ”, с подкрепата на Центъра за работа с 
доброволци към библиотека „Проф. Беню Цонев”, Българския 
Червен кръст, регионалния център за подкрепа на процеса на 
приобщаващото образование, местната комисия за борба с 
противообществените прояви при малолетни и непълнолетни и 
общинския превантивно-информационен център. 

В забавни игри и „олимпийски“ дисциплини малчуганите 
демонстрираха състезателен дух, умения и точност. От 
доброволците на БЧК те научиха как да превръзват рани, какво се 
прави при ухапване от кърлеж или змия. 

Изморени, но заредени с положителни емоции, малките 
спортисти си пожелаха още много такива прояви и игри. 
 
 

Благодарност към БЧК 
 

Пазарджик 
2 юли 2018 г. 

В писмо до председателя на БЧК акад. Христо Григоров и до ОблС на БЧК – Пазарджик, роднините 
на Лушка Николова, ползвател на програмата „Домашни помощници, социални асистенти и социални 
консултанти“ изразяват искрената си и сърдечна благодарност към Българския Червен кръст. 

Специално признание те отделят на високия професионализъм, всеотдайността и човещината на 
Николета Спасова, домашен помощник по социалния проект. “Търпението и тактичността й я превърнаха 
в чакан гост и събеседник, с когото дните на нашата майка и баба започваха с повече ведрина и с по-
малко мисли за тежестта на годините. Именно затова Николета за нас е не толкова служител, колкото 
радетел за каузата на Българския Червен кръст“, се казва още в писмото. 
 
 

ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ 
 

Забавно обучение на малчугани 
 

Долна Баня, София област 
юни 2018 г.  

Светлана Траянова от ОблС на БЧК – 
София и Весела Дренкарова, председател на 
общинския съвет на БЧК - Долна Баня, посетиха 
ОДЗ „Юрий Гагарин”. Под формата на забавна 
игра децата бяха запознати с темата 
„Безопасност на движението по пътищата”. 

Целта бе формиране на умения и навици 
у малчуганите за безопасно и сигурно участие в 
движението по улиците, както и запознаването 
им с основните правила за пешеходци още от 
най-ранна детска възраст. 

В проведената викторина всички деца се 
включиха активно и получиха подаръци, осигурени от ОблС на БЧК – София. 
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РАБОТА С БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ  
 

Подкрепа за бежанци 
 

Харманли, обл. Хасково 
5 - 6 юли 2018 г. 
 

Екип на ОблС на БЧК предостави на настанените в РПЦ Харманли 
дарение от Швейцарския Червен кръст - 200 хигиенни пакета с шампоан и 
душгел. 

По проект ”Подобряване на условията за прием и интеграция на лица, 
търсещи убежище и бенефициенти на международна закрила в Р България” 
2018, финансиран от ВКБООН, стартира Летен лагер за деца-бежанци. 

Първото организирано занятие бе „Улично изкуство” – рисуване с тебешир. 
 

 

БЕДСТВЕНА ГОТОВНОСТ 
 

Помощ за пострадали от наводненията 

 

Област Враца 
юли 2018 г. 

Екип на БЧК - Враца предостави на пострадалите от наводнението граждани на община Роман 1515 литра 
вода и 100 хигиенни пакета с дезинфекционни и почистващи препарати. В момента експерти на Българския Червен 
кръст правят оценка на щетите и нуждите на пострадалото население в областта. На най-уязвимите от финансова и 
социална гледна точка хора БЧК - Враца ще предостави и хранителни пакети. 
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Демонстрация за действия при бедствия 
 

София 
5 юли 2018 г. 

Като дългогодишен партньор на 
МВР БЧК участва в отбелязването на 
професионалния празник на служителите 
на министерството и 139-годишнината от 
създаването на институцията. 
Представителите на БЧК и екип на МАЕ-
София демонстрираха своите умения за 
реакция при възникване на бедствена 
ситуация. 

Действията на екипа на БЧК бяха 
наблюдавани с интерес от министъра на вътрешните работи Валентин Радев и от директора на ГД „ПБЗН“ 
гл. комисар Николай Николов. 
 

Обучение на доброволци на ДЕРБАК 
 
Добрич 
30 юни – 1 юли 2018 г. 

В околностите на с. Камен бряг, доброволци от 
ДЕРБАК към ОблС на БЧК бяха обучени по първа 
психологична помощ при бедствия, аварии и кризи. Те 
опресниха базовите си познания за видовете признаци 
и реакции при стрес и травмен стрес, упражниха 
техники за подкрепяща комуникация и обсъдиха 
рисковете при работа на спасители и помагащи. 

Освен теоретичната подготовка, доброволците 
упражниха и движение по алпийска стълба, извличане 
на пострадал чрез спускане по натоварено въже и др.  

В ранното утро на 1 юли - Джулай морнинг, те 
следяха за инциденти при посрещането на изгрева на 
скалите на Камен бряг. 
 
 

ВОДНО СПАСЯВАНЕ 
 

Нови водни спасители 
 

Ямбол 
юни 2018 г. 

Заключителните изпити за водни спасители на плувни басейни и водни паркове, и на открити 
водни площи и море, организирани от областната червенокръстка организация се проведоха в НУЦ на 
БЧК – Созопол и на общинския плувен басейн. 

Всички тринадесет курсисти показаха отлични теоретични знания и плувни умения, демонстрираха 
оказване на първа помощ при воден инцидент. 
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Кандидатите бяха оценявани от комисия в състав: доц. Стоян Андонов - председател на 
Националната комисия по водно спасяване и член на НС на БЧК, Огнян Николов – инструктор по водно 
спасяване и обучител в курсовете за водни спасители, д-р Георги Манчев – лекар-анестезиолог и 
Добриела Праматарова – специалист в БЧК - Ямбол.  

Червенокръстката организация изказва искрена благодарност на Койчо Коев – директор на 
Националния учебен център и на ръководството на община Созопол за осигурените прекрасни условия за 
работа на обучаващия екип. 

 

Лятно училище по плуване 
 

Ямбол 
2 юли 2018 г. 

Областната организация на БЧК стартира за 
осма поредна година обучителната програма 
„Лятно училище по плуване”. Основната цел е 
изграждането на начални плувни умения и 
намаляване на риска от водни инциденти сред 
децата на възраст 7 - 11 години.  

В рамките на 20 занимания, които ще се 
провеждат на плувния басейн към ПГ „Васил 
Левски”, квалифицирани треньори и обучители ще 
показват на учениците основни плувни техники, 
начини за оказване на помощ и самопомощ при 

воден инцидент, ще ги запознават с изискванията за безопасност около и във водата. 
Четиридесетте деца, включени в програмата, ще получат грамоти за успешно завършено „Лятно училище по 

плуване” на БЧК - Ямбол, образователни книжки на тема водна безопасност и подаръци. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Издава: Национален съвет на Българския Червен кръст 

Дирекция “Връзки с обществеността и фондонабиране” 

Материали и графичен дизайн: Татяна Кръстева 

Тел: 02 49 23 059 

e-mail: pressoffice@redcross.bg; www.redcross.bg 

mailto:pressoffice@redcross.bg

