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ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ
Продължават
общите
отчетно-изборни
събрания на областните организации в цялата
страна.
Велико Търново, 19 февруари 2021 г.
Областната организация на БЧК-Велико
Търново проведе отчетно-изборното си събрание
при
стриктно спазване на въведените
противоепидемични мерки в страната.

Председателят
на
Областната
организация д-р Бонка Попова представи
дейностите за четиригодишния мандат. За
изминалия период бяха отчетени: 50 593
подпомогнати лица по Оперативна програма за
храни от Фонд за Европейско подпомагане на
най-нуждаещи се лица, 218 деца от социално
слаби семейства, включени в програма „ Топъл
обяд“, 300 деца в риск, предоставени 930 топли
обяда от БМЧК-Велико Търново по повод Деня
на борба с глада, 3 314 бенефициенти с
индивидуална помощ, 682 лица с хранителни и
санитарни пакети и много други.
Делегатите единодушно избраха за нов
председател на Областната организация д-р
Галина
Гарева
–
зам.-директор
по
организационната и медицинската дейност на
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МОБАЛ „Стефан Черкезов АД“, и за зам.председател досегашния Митрополит Григорий
– Владика на Великотърновската епархия.
Събранието избра и новите членове на
Областния съвет, Областната контролна
комисия, делегати и подгласник за Общото
събрание на БЧК.
Приети бяха Насоки за развитие на
организацията през следващите четири години и
План за 2021 г.
Търговище, 16 февруари 2021 г.
БЧК-Търговище отчете своята дейност за
четиригодишния мандат, като само през 2020 г.
организацията е подпомогнала 13 735 лица по
различни проекти и програми. Реализирани са
дейности в подкрепа на уязвими групи и са
провеждани обучения по знакови за БЧК теми.
БЧК-Търговище
е
укрепнала
в
организационно отношение и е затвърдил
имиджа си в обществото.
Успоредно с големите национални
програми,
Областната
организация
е
реализирала множество локални проекти,
насочени към приемни семейства, жертви на
домашно насилие, хора с ментални проблеми.

Общото събрание прие насоки за работа,
календарен план за дейностите през 2021 г.,
както и бюджет, обезпечаващ финансово
дейността на организацията.
За следващия мандат единодушно бе
преизбрано ръководството в лицето на д-р
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Цветана Димитрова – председател, и Владимир
Иванов – зам.-председател.
Национален съвет на координаторите на
БМЧК
София, 18–19 февруари 2021 г.
Във връзка с изпълнението на Отчетноизборната кампания на БМЧК 2020/2021 г. бе
проведен Национален съвет на координаторите
(НСК) в дигитална среда. В него участваха
новоизбраните областни координатори на БМЧК
и щатните служители, отговарящи за младежката
дейност, като за първи път се включиха и зам.областните координатори.

Участниците се запознаха с резултатите
от приключилите нива на отчетно-изборната
кампания и получиха някои разяснения за
предстоящото национално събрание. Бяха
презентирани и Отчет за дейността за мандат
2019/2021 г., План за 2021 г., Насоки за дейността
за 2021/2023 г. и Стратегията за развитие на
организацията до 2025 г. Изпълнителният съвет
на БМЧК проведе работна сесия с новоизбраните
координатори, по време на която бяха обсъдени
функциите
на
областния
координатор,
комуникацията между ресорните членове и
координаторите и други организационни
въпроси. Паралелно беше проведена и сесия
между Дирекция „БМЧК” и щатните служители,
отговарящи за младежка дейност, на която бяха
дискутирани темповете на развитие на
доброволчеството в последната година.
По време на НСК бяха представени
електронната система за отчитане на БМЧК,
както и безплатните онлайн курсове, част от
платформата за онлайн обучение на БЧК.
В събитието участваха координатори и
щатни служители от всички 28 областни
организации на БЧК, като общо се включиха над
90 души.
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Национален ученически конкурс
София, февруари 2021 г.
БМЧК
отново
е
партньор
на
Министерството
на
здравеопазването
в
реализацията на Националния ученически
конкурс „Посланици на здравето“ за подкрепа на
здравословния начин на живот на младите хора.
Целта на инициативата е превенция на
поведенческите и рискови за здравето фактори,
свързани с нездравословното хранене, ниската
физическа активност, злоупотребата с алкохол и
тютюнопушенето. Партньори на инициативата
са и министерствата на образованието и науката,
на културата, на младежта и спорта, на околната
среда и водите и Регионалният офис на
Световната здравна организация в България.
Конкурсът започна на 20 февруари 2021 г.
и ще продължи до 15 ноември 2021 г., като се
провежда в три възрастови категории: 1 - 4 клас;
5 - 7 клас и 8 - 12 клас. Право на участие имат
паралелки или випуски на ученици от цялата
страна.

Експертна
комисия
ще
извърши
класирането на участниците до 20 ноември
т.г. Официалното награждаване на победителите
ще се проведе през месец декември 2021 г.
Министерството на здравеопазването,
Регионалният офис на СЗО и Българският
младежки Червен кръст осигуряват по една
предметна награда в категория „Специални
постижения в областта на опазването на
общественото здраве“.
Безопасни училища
Кърджали, 15–17 февруари 2021 г.
В Езиковата гимназия „Христо Ботев“
бяха проведени демонстрации по първа
долекарска помощ пред ученици от 8 клас.
Събитията бяха водени от Росица Кичукова и
Василена Георгиева – доброволци от клуба на
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БМЧК „Сподели усмивка“, и са част от проекта
„Безопасни училища и безопасни детски
градини“. Целта на проекта е изграждане на
умения за оказване на първа долекарска помощ в
случай на инциденти и на психологична помощ
по време на стресови ситуации.

НАЦИОНАЛНА АНТИСПИН КАМПАНИЯ
Пловдив, февруари 2021 г.
Тази година традиционната кампания за
превенция на сексуалнорисковото поведение и
полово предавани инфекции се проведе
предимно онлайн. Тя премина под мотото „Пази
се днес, за да обичаш утре!“. Част от нея бе
фотоконкурс, чрез който младежите от БМЧКПловдив
провокираха
потребителите
на
социалните мрежи да споделят на страницата на
онлайн събитието снимки, уловили съхранената
в годините любов.
Участниците насърчиха своите приятели
във Фейсбук да реагират със сърчице на кадрите,
а трите най-харесвани снимки получиха като
награда кошници с
лакомства и тематичен
за кампанията елемент
– презервативи.
В рамките на
кампанията
бе
проведено и онлайн
обучение
на
тема
„Превенция
на
сексуалното
рисково
поведение“, в което с
интерес се включиха 20
младежи.
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Перник, 12–17 февруари
С балони, информационни брошури и
анонимни
валентинки,
раздавани
от
"купидоните" на БМЧК-Перник, организацията
проведе съвместна кампания с Консултативния
съвет за младежка политика към Община
Перник.
Онлайн лекция
и дискусия на тема
„Превенция на ХИВ и
СПИН“
бяха
организирани
в
платформата ZOOM,
където участниците
можеха да задават
въпроси
на
доброволците и да
научат нещо ново и
полезно.
Обратната връзка показа, че такъв тип
събития предизвикват интерес, което даде на
младежите множество идеи за бъдещи
инициативи.
Обл. Разград, 11–18 февруари 2021 г.

Под мотото "Обичай безопасно" БМЧКРазград проведе информационна кампания за
превенция на ХИВ/СПИН сред връстниците си в
областта. Доброволците от Кубрат, Исперих, Цар
Калоян и Самуил направиха презентации за
сексуалнорисковото поведение и разпространиха
брошури и други информационни материали
сред своите съученици. Всички материали, както
и снимки от събитията, бяха популяризирани
чрез фейсбук страницата на БМЧК-Разград.
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ПОЧИТ
С Левски в сърцето
Видин, 19 февруари 2021 г.

По повод отбелязването на 148-ата
годишнина от обесването на Васил Левски,
доброволци от БМЧК-Видин поднесоха цветя
пред неговия бюст-паметник в града и почетоха
паметта му с едноминутно мълчание. Заради
въведените в страната противоепидемични
мерки, официална церемония не бе проведена, но
въпреки това, представители на различни
институции и множество граждани дойдоха да се
поклонят пред Апостола на Свободата.

съм помогнала, както и това, че се чувствам
изпълнена с положителни емоции.
Как се става доброволец?
Няма изисквания, освен че трябва да
имаш навършени 14 години. Най-важно е
желанието и страстта да помагаш.
Кое е най-ценното за теб, което си
постигнала чрез доброволческа дейност?
Не съм доброволец от дълго време, но
най-голямото ми постижение е големият брой
пакети за хората в неравностойно положение,
приготвени по Европейската хранителна
програма, по време на извънредното положение.
В кои дейности от кампанията в помощ
на борбата срещу Covid-19 се включи?
Все още не съм се включвала в такива
дейности, но по време на подготовката и
раздаването на хранителните пакети по
Европейската
хранителна
програма
задължително носихме маски, ръкавици и
спазвахме въведените мерки за борба с вируса.
Важно е да покажем, че мерките трябва да се
спазват.

НАШИТЕ ДОБРОВОЛЦИ
Като част от програмата „Дейности в
отговор на COVID-19“, Българският Червен
кръст и M3 Communications Group, Inc.
стартираха в социалните мрежи рубриката
„Нашите доброволци“. Бюлетинът на БЧК
също ще Ви срещне с живия пример, че доброто
съществува около нас – само трябва да се
огледаме!
Би ли се представила?
Казвам се Никол Топалова, на 15 години и
съм ученичка в Търговска гимназия
Защо стана доброволец и какво те
мотивира да помагаш?
Да си доброволец е част от теб.
Помагайки на друг, човек се чувства попълноценен и значим не само към обществото, но
и към самия себе си. Станах доброволец, защото
самото чувство е неописуемо и незаменимо, а ме
мотивира щастието, което изпитвам след като
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Какво би казала на хората, които
отричат противоепидемичните мерки? Ти
защо ги спазваш?
Противоепидемичните мерки са наистина
важни и не трябва да се пренебрегват, защото те
могат да костват човешки живот. Чрез носенето
на маски ние пазим не само себе си, но и
околните. Спазвам ги, защото, пазейки себе си, аз
пазя и своите близки, за които ме е грижа, и които
не искам да се разболяват.
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Знаем,
че
спазването
на
противоепидемичните мерки е ключово и е
важно да ги следваме заради тези, които
обичаме. Каква е твоята лична мотивация в
тази посока?
Желанието да предпазя близките си и
околните. Смятам че, все повече и повече хора
трябва да се отнасят сериозно към тези мерки, за
да може да се върнем към нормалния начин на
живот.
Благодарим на Никол за желанието и
мотивацията да помага. Пожелаваме ѝ да
продължава да дава пример с добрите си дела и
да носи винаги човечността в сърцето си!
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