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МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
Ръководството на БЧК се срещна с посланика
на Русия
София, 9 февруари 2021 г.
Посланикът на Руската федерация в
България Н.Пр. Анатолий Макаров посети
Българския
Червен
кръст.
Срещата
с
представители на ръководството и служители на
организацията бе по повод отпътуването на
посланика от страната ни. Председателят на БЧК
акад. Христо Григоров връчи на Н. Пр. Анатолий
Макаров почетен знак на Червения кръст и
благодарствена грамота.

традиции: „Голяма чест за мен е да бъда заедно с
Вас и да бъда гост на Българския Червен кръст.
От дълги години съм дипломат, работил съм на
много места по света, но никъде не съм се
чувствал така комфортно и сред приятели, както
тук.“

ЗАЕДНО СРЕЩУ COVID-19
Специалисти по психосоциална подкрепа
предоставят консултации
София, 16 февруари 2021 г.
С цел да намали стреса и тревожността,
породили се у много хора в резултат на
пандемията от COVID-19, Българският Червен
кръст предлага психологическа подкрепа чрез
своя национален онлайн чат. Той е достъпен на
уебсайта на организацията за всеки, който има
нужда да сподели своите притеснения и
безпокойство. Специалисти по психосоциална
подкрепа провеждат директна консултация в
чата всеки работен ден от 12:00 до 14:00 часа.
Към тях могат да се изпращат съобщения и
въпроси по всяко време, като в рамките на
посочените часове всеки, изпратил своето
запитване, ще получи отговор.

„Българският Червен кръст е създаден
преди 142 години по примера на Руския Червен
кръст. В дългогодишната си история двете
хуманитарни организации винаги са поддържали
ползотворно партньорство и сътрудничество в
различни приоритетни области на дейността си.
Благодарим Ви, че всяка година пред Докторския
паметник заедно почитаме паметта и подвига на
загиналите за Освобождението на България
медици, повечето изпратени у нас от Руския
Червен кръст.“- каза по време на срещата акад.
Христо Григоров.
Н. Пр. Анатолий Макаров прие отличието
с благодарност и сподели удовлетворението си
от своя мандат в България и от топлите чувства
на българския народ, от неговата култура и
Издание на Българския Червен кръст

1

Онлайн чатът е една от ключовите
активности по програмата „Дейности в отговор
на COVID-19” на Международната Федерация на
Дружествата на Червения кръст и Червения
полумесец (МФЧК/ЧП), финансирана от
Американската агенция за международно
развитие (USAID) и изпълнявана от БЧК. Чрез
него, освен да потърсят подкрепа, гражданите
могат
да
потърсят
и
психологическа
консултация. Така консултант от екипа на БЧК
ще се свърже лично с всеки нуждаещ се и ще му
предостави информация за квалифициран
психолог. Консултациите са безплатни и
конфиденциални, като е необходимо единствено
да се попълни декларация за желание и участие.
„Настоящата ситуация на социална
изолираност и обществена несигурност има
значително отражение върху психическото
здраве на хората. Затова една от нашите найважни цели е да помогнем на българите да се
справят със стреса и притесненията, характерни
за тези необичайни времена – сподели Деница
Баръмова – координатор на програмата
„Дейности в отговор на COVID-19”. – Заедно с
това, чрез информационната кампания „Направи
го за тези, които обичаш“ се стараем и да
предоставяме актуална и надеждна информация
на гражданите, за да бъдат добре осведомени и да
не се подвеждат от фалшиви новини.“
#ЗаедноСрещуCOVID19
Продължава благотворителната кампания
на БЧК, като с набраните средства, съобразно
препоръките
на
Министерство
на
здравеопазването, БЧК обезпечава лечебни
заведения в цялата страна с най-необходимото за
лечението на пациенти и за обезопасяването на
медицинските екипи на първа линия в борбата с
COVID-19.
Продължават и дейностите на БЧК в
отговор на пандемията:
.6 018
Участвали доброволци и служители
на БЧК

.104 290
Нуждаещи се, получили хранителни
продукти

2 590
Закупени храни и лекарства на лица
в изолация
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Предоставени:
*PCR тестове - 20 048 бр.
*Бързи тестове - 20 000 бр.
*Консумативи - 20 010 бр.
* Медикаменти – 6190 бр.

.598 588 3
Достигнати лица с информация по
превенция

.9 652
Консултации, психосоциална и
емоционална подкрепа:
*Национален чат – 808
*Горещи телефонни линии – 8 844
Лични предпазни средства:
*маски - 1 139 205 бр.
*ръкавици - 1 931 300 бр.
*шлемове - 7 760 бр.
*защитно облекло - 92 200 бр.
*очила - 1 500 бр.
*калцуни - 32 800 бр.
*мед.шапка – 2 000 бр.
Подкрепа за ученици:
*100 лаптопа; *30 рутера
*2500 образователни пакета

Хигиенни продукти:
*етилов спирт - 7 595 л.
*дезинфектант - 36 743 бр.; 3 050 л.
*за лични хигиена - 160 000 бр.
*за почистване - 36 520 бр.
*санитарно-хигиенни стелки – 133 бр.

Подкрепа на медицински екипи.
и доброволци:
*вода - 113 200 бутилки
*инстантно кафе - 128 125 бр.
*тонизиращи напитки - 54 690 бр.
*шоколадови изделия - 19 428 бр.

Медицинска апаратура и
имущество:

*Респиратори - 12 бр.
*UVC бактерицидни лампи - 68 бр.
*Пациентски монитор - 37 бр.
*Електромоторно легло - 5 бр.
*Устройство за дистанционен.
мониторинг - 15 бр.
*Real time PCR система – 1 бр.
*Подвижен рентгенов апарат – 1 бр.
*Система за екстракция на нуклеинова
киселина – 1 бр.
*Гривна за дистанционно мониториране
– 50 бр.
*Термометри – 767 бр.
Матраци, одеала, спално бельо, легла,
палатки
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НАЦИОНАЛНА АНТИСПИН КАМПАНИЯ
Отбелязването на 14 февруари – Ден на
влюбените, като част от Националната
АНТИСПИН кампания, е традиционна и
изключително популярна дейност на БМЧК.
Младите доброволци ангажират вниманието на
своите връстници, като популяризират
отговорното и безопасно сексуално поведение
със
здравно-образователни
материали,
презентации, демонстрации, дискусии и други
форми, под традиционното мото „Обичай
безопасно“.
Тази година, в условията на пандемия от
COVID-19, по-голямата част от инициативите
се проведоха предимно в електронна среда.
София
Няколко дни преди празника БМЧКСофия проведе предшестваща информационна
кампания в социалните мрежи, като в дните
между 10 и 13
февруари
бяха
публикувани истории,
послания с единно
мото и хаштагове.
Паралелно
с
тематичните послания
за
превенция,
безопасно общуване и
информация
за
начините на предаване
на ХИВ/СПИН, във
Фейсбук и Инстаграм
бяха споделени песни
и видеоклипове на известни изпълнители,
обвързани с темата.
Младежите
си
размениха
онлайн
валентинки, направени по идея на доброволците
от
4-та
Териториална
младежка
организация(ТМО) към БМЧК-София. Идеята бе
всеки да напише послание под формата на
валентинка и да го изпрати на случаен принцип
на друг доброволец.
Закриващото информационно събитие се
проведе онлайн в Деня на влюбените и
включваше кратка презентация, последвана от
разиграване на казуси и дискусия. В него се
включиха 15 младежи от БМЧК-Благоевград и
БМЧК-София-град. Клип с тематични послания
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бе заснет и разпространен в социалните мрежи от
доброволци от столицата и Габрово.
С изработване на информационен плакат,
посветен на АНТИСПИН кампанията, и забавни
подаръчни опаковки за презервативи, които
могат да бъдат разпечатани, Денят отбелязаха и
във 2-ра ТМО към БМЧК-София. Целта на
младежите беше освен да информират
връстниците си за рисковете и начините за
превенция на ХИВ/СПИН и да внесат настроение
за празника.
Валентинки имаше и в 74 СУ “Гоце
Делчев“, а в Професионалната гимназия по
транспорт и енергетика „Хенри Форд” бяха
разпространени информационни материали.
Костинброд, София област
И тази година БМЧК-София област
отбеляза празника на влюбените с онлайн
кампания, посветена на безопасната любов и
превенцията на рисковото сексуално поведение.
Младежите изработиха специална рамка за
социалните медии и постер.
В навечерието на празника председателят
на БЧК-Костинброд
заедно с доброволци
раздадоха балони на
гражданите на новия
пазар в града и
листовки, съдържащи
информация относно
превенцията
и
разпространението на
СПИН
и
други
актуални теми.
Обл. Кърджали
Тази година инициативите стартираха
още в края на януари с провеждане на арт
ателиета за изработване на валентинки,
поздравителни картички и информационни
брошури и табла.
Поетапно, от 12 до 15 февруари,
доброволци на БМЧК от Кърджали, Крумовград,
Черноочене, Момчилград, Джебел и Ардино
раздаваха ръчни творения на свои съученици и
граждани и ги информираха, че трябва да се
подхожда внимателно и отговорно към любовта,
а опасността от заразяване с ХИВ/СПИН и други
полово предавани болести винаги съществува,
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когато не се взимат необходимите предпазни
мерки.
По време на най-романтичния и обичан
празник доброволците от клуб „Надежда” при
Професионалната гимназия по туризъм и
хранително-вкусова промишленост „Св. Св.
Кирил и Методий“-Момчилград приготвиха
приятни изненади - сърчица и любовни послания
за съучениците и съгражданите си.

Доброволците от клуб „Да имаш голямо
сърце не тежи“ към ПГ „Руска Пеева“-Джебел
пък бяха организирали двоен празник. Освен
информационната
кампания
„Обичай
безопасно“, по стара българска традиция те се
премениха в народни носии, за да почетат и
Трифон Зарезан. Заедно с кмета на общината, те
започнаха своята кампания от Общинската
администрация.

Клубът на БМЧК в Черноочене
„Щастливи с нас“ към СУ „Христо Смирненски“
изненада своите съученици с емблематични
балони, надписани с любовни послания.
Средното училище „Васил Левски“ в
Крумовград също се събуди осеяно със сърчица
и информационни брошури. Доброволците от
клуб „Добро сърце“ не пропуснаха и гражданите
на общината, магазините и централния площад.
Тази година в Ардино за кампанията бе
изработена специална „Рамка на любовта“, с
Издание на Българския Червен кръст

която доброволците от клуб „От сърце“
обикаляха града и даваха възможност на
влюбени младежи да запечатат любовта си.
В град Кърджали доброволците от
клубовете „Славни и забавни“ към СУ „Отец
Паисий“ и „Сподели усмивка“ към езиковата
гимназия „Христо Ботев“ посетиха своите
училища, където споделиха информация и
разпространиха брошури, ръчно изработените от
тях картички, валентинки и цветя.
Обл. Пазарджик
При
стриктно
спазване
на
противоепидемичните мерки двама доброволци
посетиха ОУ “Св. Климент Охридски“ в
Пазарджик и подариха на ученици в подходяща
възраст 50 диска с образователния филм „Какво
(не) знаем за пубертета“ .
Във Фейсбук бе споделен клип със
снимки, на които младежи държат в ръцете си
лист с описание какво е за тях любовта. Те
изпратиха към своите приятели и виртуални
валентинки.

Доброволците от клуба на БМЧКРакитово раздадоха около 100 „сладки“
послания, в които имаше изписано мотото на
кампанията, стих за любовта, кратки съвети и
бонбон. На специално обособен кът младежите
бяха разположили информационни материали и
предоставиха възможност на всички желаещи да
се снимат в рамка за „влюбени снимки“.
Младите червенокръстци от клуба в град
Белово разпространиха във Фейсбук клип със
здравно-образователна информация и стихове по
повод Деня на влюбените и Трифон Зарезан.
Доброволците на БМЧК-Панагюрище
споделиха информация във Фейсбук за
празничния ден, различните традиции, както и
съвети за превенция на сексуално-рисковото
поведение.
Младежите от клуба в град Стрелча
раздадоха
валентинки,
информационни
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брошури, подготвиха рамка и бюлетин за
празника.
Русе
Мобилен екип от трима доброволци на
БМЧК-Русе,
при
спазване
на
всички
противоепидемични мерки, раздаде валентинки,
презервативи
и
информационни
материали. Целта на
младежите
бе
да
насочат вниманието на
гражданите
към
безопасната любов и
начините за превенция
на сексуално-рисковото
поведение и полово
предаваните инфекции.
Обл. Ловеч
В продължение на няколко дни
доброволците на БМЧК подаряваха в училищата
в областта и на минувачи валентинки с шеговити
послания, брошури, сърчица и други изненади по
случай Св. Валентин, с което предизвикаха
много усмивки и добро настроение. Влюбените
двойки имаха възможност да се снимат в рамка
от сърца и с „Купидонка“ и „Трифон Зарезан“,
които по-късно дадоха интервю за радио „Зетра“,
в което говориха за това, какво е любовта и за
дейностите на БМЧК.
Клип с апел към подрастващите и с
послания за любовта, изготвен от доброволците,
бе разпространен в „Зетра
медиа“ и в интернет.
Отговаряйки
на
въпросите на специално
подготвена
анкета,
учениците от училищата
в Ловеч, Тетевен и Троян
имаха възможност да
проверят доколко са
запознати с начините за
предпазване от полово
предаваните заболявания.
Кулминацията беше пускането на летящи
фенери-сърца в центъра на Ловеч, което
предизвика интерес и зарадва жителите и гостите
на града.
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Варна
Доброволците на БМЧК-Варна проведоха
традиционната информационна кампания за
превенция на ХИВ/СПИН. Минувачите в
Морската градина получиха валентинка с
посланието
на
кампанията
#ОбичайБезопасно#БМЧК и чаша топъл чай.

По повод празника, доброволците
поканиха възрастните ползватели на двете
социални услуги на БЧК-Варна - Център
„Домашни грижи“ и „Патронажна грижа за
възрастни хора и лица с увреждания на
територията на община Варна“ да отправят
своите послания за любовта към младите хора.
Благодарение на социалните асистенти те
получиха и снимки на лъчезарните дами и
господа. В инициативата се включи една от
любимите
варненски
актриси
Грациела
Бъчварова, както и дългогодишните доброволци
и приятели на БЧК Нели Божова и Веска
Паскалева.

ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ
Отчетно-изборно събрание
Враца,12 февруари 2021 г.
Областната организация на БЧК-Враца
отчете резултатите от работата си през 2020 г. За
изминалата година са подпомогнати 28 332
души, като от тях 3 126 са деца в неравностойно
положение, а 25 206 са възрастни, самотни хора
и хора в тежко социално-икономическо
положение.
Успешно
е
реализирана
Оперативната програма за храни и/или основно
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материално подпомагане. Въпреки извънредната
епидемична
обстановка
в
страната,
организацията продължава да изпълнява и
програма „Топъл обяд“, насочена към деца в
неравностойно положение. Със средства по
Постановление №108 на Министерския съвет, с
хранителни
продукти
са
подпомогнати
допълнително 982 души, които получиха и
хигиенни пакети, предоставени по програма
„Дейности в отговор на COVID-19” на
Международната Федерация на Червения кръст и
Червения полумесец (МФЧК/ЧП), финансирана
от Американската агенция за международно
развитие (USAID) и изпълнявана от БЧК.
Вече осем години Обл.С на БЧК-Враца
изпълнява и проект „Шанс за хората без дом“,
финансиран от БЧК,
като до момента са
открити
и
картотекирани 110
души, а през 2020 г.
21
са
получили
помощ от БЧКВраца. Със средства
по
проекта
са
закупени хранителни
продукти
и
са
подготвени
160
хранителни пакета.
Във връзка с подписаното между
Българския Червен кръст и Турския Червен
полумесец споразумение за „Подобряване на
условията за живот на живеещите в Дом за стари
хора град Мездра”, областната организация
закупи газов котел за отопление на дома.
На територията на област Враца
функционират 8 клуба на БМЧК. През 2020 г.
младежите преминаха 15 обучения по различни
направления от червенокръстката дейност.
След проведените избори за нови
ръководни органи, за председател на Обл.С на
БЧК-Враца бе избрана д-р Ирена Видинова, а
за зам.-председател – Наталия ХристоваГоранова. Делегати за Общото събрание на
БЧК ще бъдат д-р Ирена Видинова, Наталия
Христова-Горанова и Илияна Филипова.
Общо събрание на клубовете на БМЧК
Смолян, февруари 2021 г.
Предвид
извънредната
епидемична
обстановка в страната, Областното общо
събрание на клубовете на БМЧК-Смолян бе
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проведено онлайн, в присъствието на 21 от общо
30 делегати. Те приеха отчета за изминалия
мандатен период, насоките за работа и плана на
младежката организация за 2021 г. За областен
координатор бе избран Васил Червенаков, а
негови заместници станаха Константина
Перпериева, Йорданка Маджарова и Сумея
Юсеинова. За делегати за Национално събрание
на БМЧК бяха гласувани Васил Червенаков и
Стефани Дичкова.

Проект „Безопасни училища“
Кърджали, февруари 2021 г.
Доброволците от клуба на БМЧК
„Сподели усмивка“ към езиковата гимназия
„Христо Ботев“ проведоха обучение на деца от 8
клас на тема “Намаляване на риска от бедствия”.
Младежите запознаха своите съученици
със същността на рисковете и с общите правила
за поведение и реакция при различните видове
бедствия. Целта беше по интерактивен начин да
бъдат изградени умения за оказване на помощ в
случай на извънредна ситуация.

Водещи на обучението бяха Росица
Кючукова и Василена Георгиева, а събитието бе
част
от
проект
„Безопасни
училища:
Разработване на онлайн платформа за безопасни
и добре подготвени училища“.
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Кърджали, 9 февруари 2021 г.
Доброволците от клуба на БМЧК
„Сподели усмивка“ Йордан Запрянов, Росица
Кичукова и Василена Георгиева проведоха
демонстрация по първа
долекарска помощ пред
ученици от 8 клас в
езиковата
гимназия
„Христо
Ботев“.
Младежите
показаха
правилните превръзки
при ампутация или
счупване на крайник и
начините за оказване на
адекватна първа помощ
при
инфаркт
до
пристигането на медицински екип.
Демонстрацията е част от проект
„Безопасни училища и безопасни детски
градини“ и цели изграждане на умения за
оказване на първа долекарска помощ в случай на
инциденти, както и на психологична помощ по
време на стресови ситуации.

подпомогнаха през студените зимни месеци деца
в нужда!
Предоставяне на хуманитарна помощ за
бежанци
Хасково, 10 февруари 2021 г.
Екип на Обл.С на БЧК-Хасково
предостави на 55 лица,
настанени в приемателния
център
на
Държавна
агенция за бежанците в
Харманли, нови обувки,
дрехи
и
хигиенни
материали
по проект
„Подобряване
на
условията за прием и
интеграция на бежанци и
лица, търсещи закрила в
България“. Част от хуманитарната помощ е
осигурена от Благотворително сдружение
„Маргарити“

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
Кампания „Дари днес“
Обл. Добрич 2 – 5 февруари 2021 г.
Във връзка с множеството постъпили
молби от нуждаещи се граждани, БМЧК-Добрич
стартира кампания за набиране на дрехи за деца
от 7 до 14-годишна възраст,
като най-неотложни бяха
топлите зимни дрехи и
обувки.
Първи
от
кампанията под надслов
„Дари днес“ се възползваха
деца от ОУ „Й. Йовков“, с.
Спасово,
община
Г.
Тошево,
а
младите
червенокръстци получиха
специални благодарности
от директора на училището и от председателя на
Общинската организация на БЧК Румен
Мунтянов.
БМЧК-Добрич изказва благодарностите
си на всички от София, Пловдив, Варна и
Добрич, които се включиха в кампанията и
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