
Цел на проекта:
• Укрепване на способностите на

представителите на уязвимите групи за
справяне с непосредствените последствия
от БАК в необлагодетелстваните региони;

• Подобряване капацитета на БЧК за 
работа с граждани от уязвими категории 
при БАК;
• Укрепване възможностите на БЧК за

мобилизиране на гражданска подкрепа
(включително активно доброволчество)
при БАК.

Целите на проекта ще бъдат
постигнати чрез:

• Подготовка на 9 обучени обучители и
36 експерти/ доброволци за оценка на
капацитета на наличните мрежи.

• 9 подготвени обучителии 45 експерти/
доброволци за оценка на нуждите на
уязвимите групи при БАК.

• Извършена оценка на нуждите на
уязвимите групи при БАК и капацитета на
наличните мрежи в три населени пункта.

• 45 подготвени и оборудвани доброволци
в областите Видин, Монтана, Перник за
оказване на помощ при БАК на уязвимите
групи.

• Изработени информационни материали
и обучителен филм за представителите на
уязвимите групи.

• Реално тестване на мрежа за оказване на
помощ при БАК в три населени пункта чрез
симулация на БАК.

• Функциониращи 3 мрежи за оказване на
помощ на уязвимите групи при БАК.

Проектът е насочен към:
 • хора с увреждания;
 • хора в риск, живеещи в
райони без достъп до социални
и други услуги;
 • деца, отглеждани в
специализирани институции.

На територията на областите

 Видин,
   
  Монтана,

   Перник.

Областен съвет на БЧК Видин
Видин 3700
ул. “Княз Борис І” №4
тел.: 094 60 60 95; vidin@redcross.bg

Областен съвет на БЧК Монтана
Монтана 3400
ул. “Граф Игнатиев” №4
тел.: 096 30 01 16; montana@redcross.bg

Областен съвет на БЧК Перник
2300 Перник; 
ул. “Радомир” №1
тел./факс: 076/60 26 65; тел.: 076/60 89 10;
pernik@redcross.bg

 Проектът се реализира с финансовата подкрепа 
на Конфедерация Швейцария, "Фонд за реформи, 
свързани с участието на гражданското общество"

За допълнителна информация:

  ПОДГОТВЕНИ
       ЗАЕДНО ЗА
  БЕДСТВИЯ,
       АВАРИИ И
    КРИЗИ

ЗАГУБИ
НАВОДНЕНИЯЗА

М
ЕТ

РЕ
СЕ

Н
И

Е РАЗРУШЕНИЯ

С
В

Л
А

Ч
И

Щ
А

ЛАВИНИ
ЕКСТРЕМНИ 
ТЕМПЕРАТУРИ

СУША

ЗА
ГУ

Б
И

ЕПИДЕМИИ

Х
И

М
И

Ч
Н

ОВ
И

ЕЛ
И

Ц
И

ПОВРЕДИ

ЖЕРТВИ СВЛАЧИЩА
РАЗРУШЕНИЯ

Б
У

Р
И

Т
А

Й
Ф

У
Н

ЕПИДЕМИИ

С
М

Е
Р

Ч

ВИЕЛИЦИ
НАСИЛИЕ



Проект
ПОДГОТВЕНИ ЗАЕДНО ЗА БЕДСТВИЯ,

АВАРИИ И КРИЗИ (БАК)

Изпълител
БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

Период на изпълнение
   24 месеца

Териториален обхват
ОБЛАСТИ ВИДИН, МОНТАНА, ПЕРНИК

Източник на финансиране
БЪЛГАРО - ШВЕйцАРСКА ПРОГРАМА ЗА

СЪТРУДНИЧЕСТВО

Тематичен фонд
          “ФОНД ЗА РЕФОРМИ, СВЪРЗАНИ С

УЧАСТИЕТО НА ГРАжДАНСКОТО ОБщЕСТВО ”

          Проектът е насочен към изпълнението 
на система от дейности за подготовка на
уязвимите групи за реакция при БАК и
по-конкретно:

1. Идентифициране на специфичните
нужди на уязвимите групи при БАК;

2. Анализ на мрежите за оказване
на помощ при БАК, разширяване на
съществуващите такива;

3. Подготовка на доброволци за работа
с уязвими групи при БАК;

4. Подготовка на информационни и
обучителни материали за действие
при БАК, съобразени с нуждите на
уязвимите групи;

5. Практическо занятие /симулация/
на БАК за тестване на работата
на доброволците с представители на
уязвимите групи.

Българо-швейцарската 
програма за сътрудничество

 Тематичният фонд „Фонд за рефор-
ми, свързани с участието на гражданското 
общество” е част от Рамковото споразумение 
за Българо-швейцарската програма 
за сътрудничество за намаляване на 
икономическите и социални различия в 
разширения Европейски съюз, подписано 
от Федералния съвет на Конфедерация 
Швейцария и правителството на 
Република България на 7 септември 2010 г.
 Насърчаването на демокрацията
е една от основните цели на Швейцария
при подкрепата на прехода на Балканите.
Страната допринася за развитие на
сектора на организациите на гражданското
общество (ОГО) или неправителствените
организации (НПО) в България през
последните две десетилетия, като главната 
ѝ цел е да се даде възможност на хората
да участват във вземането на публичните
решения, които имат отношение към 
качеството им на живот.

Фонд за реформи, свързани с участието на
гражданското общество

бул. цариградско шосе, бл.22, вх. А, ет.1,
София 1113, България

Лице за контакт: Мария Минкова- 02 946 15
29 csp@swissbgcooperation.bg

www.swissbgcooperation.bg

        Българският Червен кръст
 е доброволна организация, която е част от 
Международното червенокръстко движение 
и се   ръководи от неговите  основни  принципи:

                       НЕуТРАлНОСТ,
         хуМАННОСТ,
                БЕЗПРИСТРАСТНОСТ,
     НЕЗАВИСИМОСТ,
  ДОБРОВОлНОСТ,
                    ЕДИНСТВО И
       уНИВЕРСАлНОСТ.

 Чрез своята мрежа от доброволци
в цялата страна БЧК подкрепя уязвимите
хора в бедствени и кризисни ситуации.
Посредством програми за обучение и
дейности в полза на обществото допринася
за облекчаване и предотвратяване на
страданието във всичките му форми,
закриля здравето и живота и осигурява
уважение към човешката личност.

Български Червен кръст
Национален съвет

бул. "Джеймс Баучер" 76
1407 София, България

тел. 02 81 64 700
www.redcross.bg

За допълнителна информация: За допълнителна информация:


