Брой № 6, 1 – 8 февруари 2021 г.

ЗАЕДНО СРЕЩУ COVID-19
БЧК и Посолството на САЩ в България
предоставиха
детски
образователни
и
творчески пакети
Болярово, обл. Ямбол, 8 февруари 2021 г.
Доброволци на Българския Червен кръст
и секретарят по политико-икономическите
въпроси на Посолството на САЩ в България Сън
Ли посетиха СУ „Д-р Петър Берон“ в гр.
Болярово, където предоставиха образователни
комплекти на 41 деца от уязвими социални
групи. Визитата се реализира като част от
мащабната програма „Дейности в отговор на
COVID-19“,
която
се
финансира
от
Американската агенция за международно
развитие
(USAID),
с
подкрепата
на
Международната Федерация на Червения кръст и
Червения полумесец (МФЧК/ЧП).

До момента по програмата са раздадени
2206 образователни и творчески пакети на
територията на цялата страна. Предстои да бъдат
дарени още 294 комплекта на деца от уязвими
семейства в област Ямбол, които са включени и
в програмата „Топъл обяд“ на Българския Червен
кръст. И двете програми целят превенция на
отпадането на децата от училище. Пакетите се
състоят от раница, предпазна маска, детска
информационна книжка за COVID-19, пъзел,
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книжка с български народни приказки, тетрадка,
цветни моливи. Целта е да се насърчат различни
творчески и образователни активности, полезни
за децата докато са вкъщи или в училище.

Програмата „Дейности в отговор на
COVID-19“ ще подпомогне над 100 000 граждани
чрез различни активности – предоставяне на
хигиенни и образователни комплекти, откриване
на гореща телефонна линия, психологически
консултации, онлайн обучения и други. През
изминалия месец като част от програмата
стартира и мащабната информационна кампания
„Направи го за тези, които обичаш“. Тя цели да
насърчи спазването на противоепидемичните
мерки и да се бори с фалшивите новини в
епидемичната обстановка, предоставяйки на
гражданите
надеждна
информация
и
ангажирайки ги с каузата да се пазим взаимно.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
Представители на БЧК участват в Работна
група на МФЧК/ЧП
София, февруари 2021 г.
Главният секретар на БЧК д-р София
Стоименова и директорът на дирекция
„Международно сътрудничество и програми“
Преслава
Лилова
ще
представляват
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организацията в специално създадената Работна
група на високо равнище на МФЧК/ЧП. Целта е
да бъде обсъден нов оперативен модел и
архитектура
на
ресурсите,
да
бъдат
идентифицирани дългосрочни промени, както и
какво е необходимо за укрепване на програмата
за развитие на националните дружества.
Ръководител на Работната група е заместникгенералният секретар на МФЧК/ЧП за глобални
отношения,
хуманитарна
дипломация
и
цифровизация Нена Стоилкович.

Представители на 20 национални
дружества от всички региони ще се фокусират
върху задължителните функции за увеличаване
капацитета на дружествата и на МФЧК/ЧП,
включително осигуряване на инвестиции за
повишаване капацитета на човешките ресурси, за
подобряване координацията и хуманитарната
дипломация, за увеличаване на основното и
изпреварващо финансиране за бързо реагиране в
полза на всички членове, за намаляване на
фрагментацията и конкуренцията и осигуряване
ефективен подход към мащабни кризисни
ситуации и програми.
Работната група ще заседава ежемесечно
и ще представи констатациите си праз м.
декември 2021 г.

присъстваха 40% от делегатите. Заключителната
сесия бе открита от Йорданка Стойчева –
директор на Секретариата на Областния съвет на
БЧК.
С кратък преглед на акцентите от
миналата година и анализ на “новата
действителност“ започна презентацията на д-р
Димитър Божиков – председател на Обл.С на
БЧК-Благоевград. Отразени бяха въздействията
на продължителните периоди на затваряне и
предизвикателствата,
породени
от
ограниченията.
През изминалата 2020 г. областната
организация подпомогна общо 39 708 нуждаещи
се и успешно реализира традиционните програми
и проекти, по които работи. Беше отчетено
стартирането и на някои нови инициативи, както
и на такива, станали вече регулярни. Подписан бе
Меморандум
за
взаимодействие
и
сътрудничество с Общинската червенокръстка
организация – Струмица, Република Северна
Македония, благодарение на който бяха
проведени съвместни инициативи, обучения и
тренинги. Отразено бе и значението на
пътуващите семинари, които Секретариатът на
Обл.С на БЧК-Благоевград организира, както и
тяхната роля за укрепването на всички нива в
областната организация, за сближаването между
общинските структури и създаването на чувство
за принадлежност и единство.

ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ
Общо годишно отчетно събрание на
Областната организация на БЧК-Благоевград
Благоевград, 1 февруари 2021 г.
В конферентната зала на хотел „Езерец“Благоевград се проведе 66-то Областно общо
отчетно-изборно събрание на Благоевградската
червенокръстка организация за мандат 2017 –
2020
г.,
при
стриктно
спазване
на
противоепидемичните мерки, като в залата
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По време на събранието бе отчетено
успешното реализиране на мандат 2017– 2020, за
което организацията получи положителна оценка
от местната власт.
След проведено гласуване за председател
на Областния съвет на БЧК-Благоевград бе
избран отново д-р Димитър Божиков, а за зам.председател – д-р Бойка Радева.
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Общо събрание на клубовете на БМЧК
Пазарджик, 28 януари 2021 г.
Общото събрание на клубовете на БМЧКПазарджик се проведе онлайн в присъствието на
над 40 делегати от всички клубове в областта.
Гости
бяха
Станимир
Бояджиев,
председател на БМЧК, Стели Джамбазова,
заместник-председател, Диляна Димитрова,
главен експерт в дирекция „БМЧК“, Виктория
Генчева, член на Изпълнителния съвет на
младежката организация, инж. Живко Дишков,
директор на Секретариата на Областния съвет на
БЧК-Пазарджик, служители и доброволци.

Събранието бе председателствано от Нена
Забуртова. Делегатите приеха с пълно
мнозинство отчета за изминалата година, насоки
и план за работа за 2021 г.
След проведено гласуване за областен
координатор на БМЧК-Пазарджик за следващия
двугодишен мандат бе избрана Таксиархула
Бенети, а за нейни заместници – Ана-Мария
Годжевъргова и Михаела Джунева.
Всички гости дадоха висока оценка за
работата на областната организация на БМЧКПазарджик.
Обучение на доброволци по програма
„Мобилни социални екипи“
Пловдив, 1 февруари, 2021 г.
Предвид въведените противоепидемични
мерки в страната, в платформата Zoom бе
проведено въвеждащо обучение за доброволците
по програма „Мобилни социални екипи“ (МСЕ),
която се реализира от БЧК-Пловдив, компания
„Трафик” и Община Пловдив.
В рамките на два часа участниците
получиха основна информация за услугите на
МСЕ, както и за спецификата на работата в кол
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центъра. Обсъдени бяха възможни казуси и
трудности в процеса на работа.

Основната цел на програмата е подкрепа
на уязвими хора от град Пловдив чрез
предоставяне на социални услуги и сигурност, а
нейните бенефициенти са предимно самотни и
трудноподвижни възрастни хора в затруднено
положение.
Част от дейностите по „Мобилни
социални екипи“ е поддържането на кол център,
чрез който потребителите заявяват своите нужди,
а доброволци ежедневно се свързват с тях, за да
им напомнят за услугите на програмата и да
поговорят с тях на полезни теми. В условията на
пандемия често телефонният разговор се оказва
единствена опция за контакт.
Преди започването на всяко първо
дежурство за доброволеца, служител на
Червения кръст извършва индивидуален
инструктаж.
Всеки желаещ да се включи като
доброволец в програмата, е добре дошъл!

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
Програма „Топъл обяд”
с. Дреновец, община Ружинци, област Видин,
февруари 2021 г.
Продължава изпълнението на програма
„Топъл обяд“ на БЧК за
децата от СУ „Никола
Йонков Вапцаров“, като за
учебната 2020/2021 г. в нея са
включени 40 ученици в
неравностойно положение.
Във връзка с въведените в
страната противоепидемични
мерки и неприсъственото
обучение на по-голяма част от децата за месец
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януари са подсигурени по два хранителни пакета
с продукти от първа необходимост.
Ученици получиха нови дрехи
Добрич, 8 февруари 2021г.
50 ученици от началния курс на обучение
в ОУ „Н. Й. Вапцаров“ и ОУ„П. Волов“,
включени в програма „Топъл обяд“ на БЧК за
текущата учебна година, получиха нови спортни
екипи. Те са закупени от Секретариата на Обл.С
на БЧК-Добрич благодарение на дарение на
стойност
2000
лв.,
направено от Procter &
Gamble Bulgaria, партньор
на организацията.
Доброволци
на
БМЧК-Добрич
връчиха
пакетите на децата при
строго спазване на всички
противоепидемични мерки,
въведени в страната.

Помощ за социално слаби лица
Видин, февруари 2021 г.
В началото на годината БЧК-Видин
получи дарение – офис оборудване и дрехи за
социално слаби лица на
стойност 55 658 лв. от
проф. Валентин Джонов,
директор на Института по
анатомия
към
Университета в Берн,
Швейцария.
Щедрото
дарение пристигна със 7
тира и бе предоставено от
БЧК на Община Видин в
първите дни на февруари.
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