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МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 
Балкански резерв за бедствена готовност 

София 
12 март 2018 г. 

Българският Червен кръст и Турският Червен полумесец създадоха съвместен бедствен резерв за 
пострадали при кризисни ситуации. 

В Националната складова база на БЧК в с. Долни Лозен президентът на Турския Червен 
полумесец д-р Керем Кънък предостави на председателя на Българския Червен кръст акад. Христо 
Григоров хуманитарна помощ на стойност около 300 000 евро, което включва палатки, матраци, 
радиатори, вълнени одеала, хигиенни и санитарни пакети, дезинфекционни средства, кухненско 
оборудване и др. 
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На събитието присъстваха д-р София Стоименова, генерален директор на БЧК, директорите на 
международната и бедствената дирекция Преслава Лилова и Ясен Сливенски, Атанас Стефанов, дир. на 
НУЛЦ - Лозен и представители на Турския Червен полумесец. 

Създаването на депо с допълнителен бедствен резерв цели осигуряването на постоянна 
готовност за подпомагане на пострадало население при кризисни ситуации в България и в Балканския 
регион. 
 

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ 

 
„С тениска на бала” 
 

София 
14 март 2018 г. 

Официално беше даден старт 
на петия сезон на благотворителната 
инициатива #steniskanabala. Повече 
от 20 години СО на БЧК и Мото-Пфое 
подпомагат абитуриенти-сираци, 
като преди пет години се инициира 
дарителската кампания за 
образованието им. От 2014 до 2017 
включително #steniskanabala се 
радва на нарастващ интерес и 

отклик в обществото. Каузата постоянно набира популярност и събраната сума от дарения е над 300 
хил. лева, като на индивидуални дарители са предоставени 5 445 бр. тениски, 100 са включилите се 
училища от цялата страна, предоставени са 141 еднократни стипендии на първокурсници. За първа 
година допълнителна финансова помощ за много добър и отличен успех получиха 31 студенти, 
второкурсници и третокурсници, които са били бенефициенти по програмата. 

В присъствие на медии, гости и бенефициентите-студенти от випуск 2017, управителите на Мото-
Пфое Димо Николов и Атанас Фурнаджиев изразиха своето задоволство от нарастващия интерес към 
кампанията, от постигнатите резултати от доброто партньорство със СО на БЧК , с дарителите и с 
посланиците на кампанията. 

С поздрав към всички се обърна и Масухиро Ояма, представител на новия собственик на Мото-
Пфое Сумитото корпорация. 

В приветствието си проф. Здравко Маринов, председател на столичната организация на БЧК и 
Петранка Недялкова, директор на 
Секретариата на СО на БЧК, изразиха 
благодарност към Мото-Пфое и дарителите и 
разясниха механизма за разпределението на 
стипендиите. 

Тази година всички зрелостници ще 
бъдат поощрявани да се включат в кампанията 
от героите на първия уеб тийн сериал у нас – 
„Не така, брат“ и Мино Караджов, както и от 
Михаела Павлова и Илиян Илиев от уеб тийн 
сериала „Следвай ме“, който вече има два 
много успешни сезона във Vbox7.com. 
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На обновения сайт www.steniskanabala.bg всеки настоящ, бивш или бъдещ абитуриент може онлайн 
или по банков път да дари средства за образованието на абитуриентите без родители, а Мото-Пфое му 
предоставя символа на кампанията – тениска, с която да отиде на бала, на изпращането или среща на 
випуска. 
 

МЕЖДУНАРОДНО ХУМАНИТАРНО ПРАВО 

 

Годишна среща на Европейската група по правна помощ 
 

София 
12 – 13 март 2018 г. 

БЧК беше домакин на годишната среща 
на Европейската група по правна помощ 
(European Legal Support Group). На форума бяха 
обсъдени резултатите от проведените Уставни 
срещи на Международното движение на ЧК/ЧП 
и приетите на тях резолюции, изпълнението им 
на национално ниво, актуалните въпроси по 
прилагането на МХП и планът за действие за 
следващите няколко години, темите на 
поредната Международна конференция и 
предстоящата Европейска конференция както и 
други проблеми, свързани с правната рамка и 
актуалните правни въпроси на 

червенокръстката дейност, като например влизането в сила на Европейския регламент за закрила на 
личните данни. По време на срещата се проведоха и избори за нов председател и секретар на групата, 
като за съпредседатели бяха избрани представители на Финландски и Белгийски ЧК. 

Представители на дирекция Правна на БЧК направиха презентации по темите, свързани с 
влизането в сила на Европейския регламент по закрила на личните данни и по дейностите по 
разпространение на МХП. 

Европейската група по правна помощ, макар и неформален, е много уважаван форум в 
Международното движение на ЧК/ЧП, който обсъжда голяма част от важните за Движението въпроси. 
В срещата участваха юристите и експертите по МХП от 17 национални дружества в Европа, 
представители на МКЧК от Женева (юристите по тематични правни въпроси, сътрудничество, 
разпространение на МХП), от Париж, Брюксел 
и Белград; от правната дирекция на МФЧК – 
Женева, както и от отдела по организиране на 
международните форуми на движението и 
други. Присъствието на юристи от висок ранг 
от страна на МКЧК предостави благоприятна 
възможност да се проведат срещи с 
представители на МВнР и МО, в които бяха 
обсъдени редица въпроси за 
сътрудничеството по въпросите на МХП. 

Срещите на юристите се провеждат на 
ротационен принцип, всяка година в 
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различни страни, като домакин е съответното национално дружество. Такава среща не е провеждана в 
Югоизточна Европа в последните 5 години, а БЧК е домакин за първи път. 

С оглед получаването на актуална информация за правните аспекти на дейността на 
националното дружество, актуализирането на дейността за разпространение на международното 
хуманитарно право и международните правни норми за действие при бедствия, обмен на опит и добри 
практики, както и установяване на връзки с колеги от други НД и разработване на възможности за нови 
проекти, участието в срещите на Европейската група по правна помощ е от голямо значение за БЧК. 

Участниците благодариха за отличното домакинство и организация на събитието. 
 

СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ 

 

Презентация на услугата „Домашни грижи“ 
 

Варна 
15 март 2018 г. 

Група от 15 студенти - третокурсници от 
Медицинския университет, факултет 
„Обществено здравеопазване“, катедра 
„Здравни грижи“, специалност „Медицинска 
сестра“ се запознаха със социалнтаа практика 
на грижа по домове за възрастни хора. 

Татяна Милкова, специалист „Социални 
дейности“ при ОблС на БЧК – Варна, направи 
обстойна презентация на дейността на Център 

„Домашни грижи“ (ЦДГ). Интерес предизвикаха въпросите за капацитета и организацията на работа на 
Центъра, видовете и качеството на услугите, поддържането на документацията, възможностите за 
оказване на долекарска помощ, подкрепата за социално включване и др. 

Част от студентите пожелаха да се включат като доброволци на ЦДГ и в реализирането на 
съпътстващите мерки на ОПФЕПНЛ. 

 
 

Консултации по съпътстващи мерки 
 

Област София 
март 2018 г. 

В изпълнение на Оперативната 
програма за храни и/или основно материално 
подпомагане по Фонда за европейско 
подпомагане на най-нуждаещите се лица 
(ФЕПНЛ) ОблС на БЧК – София реализира 
групови консултации по съпътстващи мерки - 
Мярка 1 "Балансиран режим на хранене" за 
бенефициентите на програмата от общините 
Мирково и Челопеч. След приключване на 
обучителните модули бяха проведени и 
индивидуални консултации по различни теми, от които се интересуваха присъстващите. 
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Родители на деца с увреждания се обучават 
 

Варна 
14 март 2018 г. 

Секретариатът на областната 
червенокръстка организация бе домакин на 
партньорска среща с група курсисти от Карин 
дом, включени в обучение по проект 
„Подкрепа за родители на деца с увреждания 
за социална и професионална реализация“. 
Родителите ще придобият квалификация 
„Сътрудник социални дейности“. В. Тинчева, 
преподавател в центъра за професионално 
обучение на Карин дом, разказа и за други 
проекти, насочени към терапевтична работа с 
децата в неравностойно положение и 

консултативна работа с родителите. 
Милена Сиракова, директор на Секретариата на ОблС на БЧК - Варна, презентира дейностите на 

БЧК и БМЧК, а Искра Харизанова, специалист „СПД“  представи социалната услуга „Гарова служба на 
БЧК - Варна“, благотворителните кампании и червенокръстките проекти за психосоциална подкрепа, в 
т.ч. за деца и лица в неравностойно положение. 

Състоя се оживена дискусия и бяха предложени няколко идеи за бъдеща партньорска работа – 
демонстрации по ПДП, излети на децата и родителите с катера на БЧК и др. Домакините и гостите на 
срещата си размениха работни материали. Четирима от участниците пожелаха да станат доброволци на 
БЧК. 

Срещата приключи с убеждението, че заедно сме по-силни, по-позитивни, по-успешни за 
социална подкрепа. 

 
 

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ 

 

Кръводарителска кампания 
 
Дупница, обл. Кюстендил 
13 - 14 март 2018 г. 

Организатори на акцията бяха 
областната организация на БЧК – Кюстендил, 
Община Дупница, Регионалният център по 
трансфузионна хематология – Кюстендил и 
Ротаракт клуб Дупница. Два поредни дни 
доброволци на БМЧК промотираха в целия 
град възможността за кръводаряване на място 
в сградата на общината, обясняваха ползите, 
кой може да бъде кръводарител и каква е 
процедурата. Безвъзмездно дариха кръв 45 
души. 
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Обучение на членове на ДЕРБАК 
 
Силистра 
17 март 2018 г. 

Обучение на тема "Психосоциална 
подкрепа и първа психологична помощ при 
бедствия, аварии и катастрофи/кризи" беше 
проведено с участието на Рая Радоева, областнен 
координатор на БМЧК. 

Обучаващ беше психологът на екипа на 
ДЕРБАК - Силистра и заместник-ръководител 
Цветелина Василева. Разяснени бяха приликите и 
разликите между двете понятия. Припомниха си 

понятията „стрес“ и „реакции при стрес“, и как се реагира в полето на бедствие. По време на представяне 
на темата бяха обсъдени различни казуси. В дебатите се включиха всички присъствали на обучението, 
като някои от тях посочиха примери и от своята практика и преживени в личен план ситуации, налагащи 
прилагане на способи на психосоциалната подкрепа и първата психологична помощ. 

Екипът прие двама нови членове Йорданка Йорданова - Атанасова и Милена Щерева. 
След обучението се обсъдиха и няколко предварителни идеи и теми за изнесено двудневно 

обучение на 21 и 22 април в с. Ветрен. 

 
„Можеш да помогнеш!” 
 
София 
12 март 2018 г.  

Атанаска Атанасова, доброволец от МАЕ - 
София направи демонстрация по оказване на първа 
долекарска помощ пред ученици от 3 клас в 192 СУ 
„Христо Ботев”, с. Бистрица. 

Децата получиха информация как да се 
справят с най-често срещани ситуации като 
кръвотечение от носа, охлузване при падане, 
задавяне или изгаряния. Те участваха активно в практически занимания и се справиха чудесно със 
задачата да направят превръзка при изгарания на дланта на свой съученик. 

Всички получиха информационни листовки, издадени от СО на БЧК, за оказване на първа 
долекарска помощ. 
 

Ателиета по ППхП 
 
Стралджа, обл. Ямбол 
март 2018 г. 

Доброволците от общинската младежка 
червенокръстка организация стартираха обучения по 
психосоциална подкрепа в СУ „П. Яворов“. Учениците 
имаха възможност да се запознаят с темите „Емоции“, 
„Стрес“ и „Взаимоотношения“. В зависимост от 
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спецификата на материала различните теми бяха представени с активното участие на учениците в 
дискусии, казуси и ролеви игри. В края на всяко ателие доброволците правеха обобщение. 

Представените теми са съобразени с възрастовите особености на участниците в ателиетата и са 
свързани с приятелските кръгове на младежите; представянето им и мястото им сред другите хора; 
общуването с родителите; любовта и др. 

До момента лекции по психосоциална подкрепа са проведени в ПМГ „Атанас Радев” - Ямбол. 
Доброволците на БМЧК имат ангажимент да проведат ателиетата по психосоциална подкрепа и в други 
училища в града до края на ноември 2018 г. 
 
 

Обучение по ПДП за нови доброволци 
 
Разград 
18 март 2018 г. 

Доброволките Емили Хоанг 
и Лъчезара Николова проведоха 
обучение по първа долекарска 
помощ І ниво. 

В рамките на няколко сесии 
участниците получиха основни 
знания за техниките при оказване 
на първа долекарска помощ. 
Доброволците имаха възможност 
да се забавляват, да се учат, да 
планират. Програмата бе съобразена с обучителната система на БМЧК и 13-те доброволци получиха 
сертификат за I ниво на ПДП. 

 
 
Изненади за рожден ден на болно дете 
 
Русе 
14 март 2018 г. 

Доброволците на областната младежка 
червенокръстка организация зарадваха 13-годишния Ицко с 
торта, балони, книжки и други подаръци за рождения му 
ден. 

Момчето страда от детска церебрална парализа и 
живее заедно с баба си. Мечтата му е да стане от 
инвалидната количка и да ходи самостоятелно. Въпреки 
прогнозите на български и немски лекари, че няма да се 
научи да чете, след три години упорити тренировки и 
упражнения Ицко успява да се справи и чете с лекота. Не 
случайно доброволците му подариха книжки, за да насърчат 
желанието му за четене. 
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Доброволци засадиха дръвчета 
 
Момчилград, обл. Кърджали 
март 2018 г. 

Дни преди настъпването на 
астрономическата пролет доброволците на 
БМЧК от клуб „Надежда“ към ПГТХВП „Св. Св. 
Кирил и Методий“ се включиха в екологична 
инициатива под мотото „Подай ръка на 
природата“. 

Акцията се реализира с подкрепата на 
община Момчилград, Държавното горско 
стопанство и фирмите „Родопстрой“ и „Нар“. 

Само за няколко часа младите 
червенокръстци и включилите се граждани засадиха 1 200 бр. кедър и чинар в лесопарк „Момчил 
юнак“, където миналата година бяха изсечени дървета, унищожени от корояди. 
 

ВОДНО СПАСЯВАНЕ 

 
Работна среща 
 
Ямбол 
март 2018 г. 

В ОблС на БЧК се проведе среща на 
членове от Дружеството на водния спасител 
и кандидати за водни спасители, с участието 
на Добриела Праматарова, специалист 
„Водноспасителна дейност“ и Светослав 
Христов, представител на „ГБС – ТУРС“ ЕАД. 

Целта беше да се обсъди и дискутира 
спецификата на водноспасителната дейност, 

ролята и отговорностите на водните спасители на морските плажове и плувните басейни. 
Светослав Христов запозна участниците с условията на труд и заплащане, предлагани от фирмата 

за сезон 2018 г. Подчертано бе доброто сътрудничество през годините с БЧК - Ямбол за кадрово 
обезпечаване, методическа помощ и консултиране във връзка с цялостната организация на 
водноспасителната дейност на плажовете „Аркутино“, „Дюни-юг“ и ваканционно селище „Свети Тома“, 
стопанисвани от фирмата. 

По време на срещата бяха обсъдени съществуващата нормативна уредба във връзка с 
организацията на водноспасителната дейност в България, често срещани проблеми и трудности, с които 
се сблъскват водните спасители през годините на професионална реализация, както и възможностите 
за тяхното преодоляване. 
 
 
 Издава: Национален съвет на Българския Червен кръст 
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