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♦♦ Разработена и приета през 2010  г. 
Стратегия на БЧК до 2020 г.;

♦♦ Брой на членовете – 148 081; 

♦♦Обхват на членове спрямо население-
то – 2,01 %;

♦♦ Брой на доброволците – 19 454; 

♦♦Дружества – 2 730;

♦♦Общински организации – 269;

♦♦Областни организации – 28;

♦♦Отчетно-изборна кампания 2012/2013  г. 
и отчетно-изборно събрание, май 2013 г.;

♦♦Отчетна кампания 2013/2014 г.;

♦♦ Прилаган системен подход за наблю-
дение и оценка на състоянието и дей-
ността на областните организации 
по отношение поддържане на постиг-
натите червенокръстки стандарти 
за „добре функциониращо национално 
дружество“  – 6 оценени областните 
червенокръстки организации (София-
област, Враца, Монтана, Варна, Ямбол, 
Благоевград);

♦♦ Чрез механизма „Хранителна бан-
ка“ на БЧК се подпомагат нуждаещи 
се (възрастни, деца, хора с уврежда-
ния, бездомни и др.) в Благоевград, 

Видин, Враца, Габрово, Пазарджик, 
Панагюрище, Пловдив, Разград, 
Силистра, Стара Загора, Шумен, 
София-град и др.;

♦♦Обучение и квалификация  – 13  928 
участници в обучения на БЧК (в т.ч. 
3 409 – участници в обучения на члено-
ве на ръководство и щатен състав на 
всички нива, 4 917 – в базови обучения 
на доброволци и 5 602 – в специализира-
ни обучения по доброволчески програми); 

♦♦ Системна методическа помощ на 
областните червенокръстки орга-
низации, в т.ч. от вътрешен екип от 
модератори на БЧК за създаване и ре-
ализиране на европейски и национални 
проекти;

♦♦Проектна дейност  – реализирани ус-
пешно през годината 223 проекта по 
различни направления на дейност, осъ-
ществени в общности на областно, об-
щинско и местно ниво, в т.ч. 9 нацио-
нални програми;

♦♦ Участие на БЧК в работните групи за 
разработване на различни норматив-
ни документи в сферата на добровол-
чеството, в т.ч. и на проект на Закона 
за доброволчеството.

Организационна дейност
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Българският Червен кръст в изпълне-
ние на своята хуманна мисия реализира 
дейности, свързани с намаляване уяз-
вимостта и социалното изключване на 
най-нуждаещите се в нашата страна с 
цел подобряване качеството им на жи-
вот. Наред с това се предоставят услу-
ги и се провеждат кампании, свързани с 
опазване живота и здравето на хората, 
чрез подобряване на тяхната здравна 
култура и умения.

Социални дейности 
♦♦ Хуманитарно подпомагане  – оказ-
ване на помощ на 351  800 лица и 798 
социални и лечебни заведения, вкл. с 
храни от интервенционни запаси на 
ЕС. Най-голямата хуманитарна програ-
ма бе реализирана в партньорство с 
МТСП, АСП, МЗ, МЗХ и Държавен фонд 
„Земеделие“  – РА. Бяха раздадени над 
16 000 000 кг храни на най-нуждаещите 
се в страната; 

♦♦Парично подпомагане  – 327 уязвими 
лица са подпомогнати с общо 51 194 лв. 

Социални услуги 
♦♦ Лиценз за 14 вида, 10 от които са за 
възрастни хора; 

♦♦Общо обслужени 5 116 възрастни лица; 

♦♦ 10 центъра за „Домашни грижи“ – 765 
бенефициенти; 22  620 посещения на 
мед. сестри и 44  735 на домашни по-
мощници. Работата на центровете в 
Благоевград, Монтана, Варна, Пловдив, 
Ловеч и София беше подкрепена и от 
132 доброволци, които се включват 
активно в предоставяне на услугите в 
домашна среда. За финансиране на цен-
тровете като донори бяха привлечени 
Италиански Червен кръст, Германски 
Червен кръст и местната власт във 
Варна, като се осигуриха и средства от 
бюджетите на местните организации и 
Секретариата на НС на БЧК.
Центровете „Домашни грижи“ във Враца, 
Бяла Слатина, Оряхово и Криводол осъ-
ществяват своята дейност по проект, 
финансиран от Швейцарската агенция за 
сътрудничество и развитие и в партньор-
ство с МЗ, МТСП и Швейцарски Червен 
кръст.

♦♦ 10 безплатни трапезарии за 830 уязви-
ми лица в областите Бургас, Пазарджик, 
и Пловдив;

♦♦ 5 гарови служби за лица с ограничена 
мобилност – в София, Пловдив, Варна, 
Бургас и Стара Загора. Предоставени 
са 9 801 услуги на 1 762 души;

♦♦Дневни центрове за възрастни, соци-
ални магазини, бюра за социални ус-

Социално-здравна политика
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луги, домашни помощници, социални 
асистенти.

◊♦Дом за стари хора и Хоспис „Червен 
кръст“  – Кърджали осигуряват еже-
дневна грижа за 50 възрастни и с вло-
шено здравословно състояние хора;

◊♦Подкрепа на бездомни лица  – об-
грижени 430 души в 12 области на 
страната;

◊♦ 15 социални приемни на БЧК  – в об-
ластите Варна, Пловдив и Смолян с 
1 103 обслужени уязвими лица.

♦♦Международни проекти за възрастни 
хора – насочени към социално включва-
не, солидарност между поколенията и 
обмяна на опит и добри практики:

◊♦ „Повишаване информираността на 
обществото по проблемите на въз-
растните хора и лобиране за техни-
те права“, реализиран в 12 области в 
страната. БЧК отбеляза 10 години от 
началото на проекта, осъществяван 
с подкрепата на Швейцарски Червен 
кръст. И през 2013  г. продължи осъ-
ществяването на различни инициати-
ви в Монтана, Пловдив, Благоевград, 
Ловеч, Смолян, Добрич, Шумен, Русе, 
Враца, Търговище, Габрово и Ямбол, 
в които се включиха повече от 1 500 
активни и обучени доброволци от 64 
общини на страната. Всички наши 
инициативи намериха адекватен от-
звук и подкрепа от местните власти 
и се превърнаха в част от живота на 
общността по места. Част от дей-
ностите бяха подкрепени и от корпо-

ративния сектор в лицето на Нестле 
България и др.

◊♦ „Активни възрастни граждани за 
Европа“  – съвместно с AGE  – евро-
пейска платформа за възрастни хора. 

Първа долекарска помощ
♦♦ Програмите на БЧК за обучение по пър-
ва долекарска помощ (ПДП) на различни 
групи от населението са с европейски 
валиден сертификат. Проведени бяха:

◊♦ 23 курса за учители, родители, де-
тегледачи;

◊♦ 175 курса за служители на фирми и ве-
домства на работното място; 

◊♦ 4  360 курса за кандидат-водачи на 
МПС.

♦♦ БЧК  – домакин на годишната среща 
на Световната мрежа по първа по-
мощ към МФЧК/ЧП, която има за цел 
да се унифицират на международно ниво 
методологията и обучителните програ-
ми по първа помощ;

♦♦Обучени служители на „Пътна поли-
ция“ и „Транспортна полиция“  – 469 
души в базисно ниво по ПДП;

♦♦Обучение на парамедици  – стартира 
обучението за новата професия па-
рамедик  – 3-та степен на професио-
нална квалификация със специалност 
„Транспортиране на пострадали и болни 
хора, оказване на първа помощ и аси-
стиране в спешни отделения“; 
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♦♦Превенция на пътнотранспортния 
травматизъм:

◊♦ Национален дарителски фонд за под-
помагане на деца, пострадали при 
ПТП – подпомогнати семействата на 
36 деца;

◊♦ 69 открити урока по пътна безопа-
сност за 1 623 деца от 1 до 4 клас; 

◊♦ Участие в Националната ученическа 
викторина по безопасност на движе-
нието „Да запазим децата на пътя“;

◊♦ Провеждане на изпита по първа до-
лекарска помощ в Републиканския 
шампионат по приложно колоездене 
„Младежта за безопасност на дви-
жението“;

◊♦ Партньорство при провеждане на 
Националното състезание „Пътен по-
лицай на годината“;

♦♦ Участие в различни кампании за пре-
венция на пътнотранспортния трав-
матизъм.

Промоция на здравето
♦♦Промоция на доброволното и безвъз-
мездно кръводаряване – проведени 451 
промоции, дарили кръв 5 393 учащи, сту-
денти и др. в традиционната пролет-
на и есенна кръводарителска кампания 
„Капка по капка живот“;

♦♦ Телефон на доверието  – София 
(02  81  64  892), Пловдив (032  61  51) и 
Ямбол (046 66 29 04) – извършени 7 773 
психо-социални консултации; 

♦♦Превенция на социалнозначими забо-
лявания – СПИН, туберкулоза, хепатит, 
полиомиелит, рак на маточната шийка 
и др.; 

♦♦ 79 клуба на здравето на БЧК – утвърде-
ни звена за здравна просвета;

♦♦Изградени множество партньорства на 
местно и централно ниво за създаване 
на навици за здравословен начин на жи-
вот у деца и възрастни. Организирани 
3 352 различни по вид здравно-просвет-
ни дейности.
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♦♦ Хуманитарно подпомагане  – оказана 
помощ на:

◊♦ 3 500 лица, търсещи убежище, наста-
нени в 7-те приемателни центрове към 
Държавна агенция за бежанците при 
МС  – кв.  Овча купел, кв.  Военна рам-
па и кв.  Враждебна  – София, с.  Баня, 
обл. Сливен, с. Ковачевци, обл. Перник, 
с. Пъстрогор и Харманли, обл. Хасково.

◊♦ 1 400 лица, търсещи закрила и бежан-
ци, пребиваващи на външни адреси 
в София, Нова Загора, Съединение, 
Стара Загора.

◊♦ 83 уязвими мигранти в София.

Основни страни на произход: Сирия, 
Афганистан, Ирак, Иран, Судан, Сомалия, 
Мали и др.

♦♦Предоставяне на хуманитарна помощ:

◊♦ Хранителни пакети – 6 057 бр., мине-
рална вода  – 10  000  л., хигиенни па-
кети – 5  058, памперси  – 13  145 бр., 
адаптирано бебешко мляко – 1 235 па-
кета, одеяла – 10 823, спални компле-
кти – 900 бр., походни легла – 260 бр., 
зимни обувки  – 4  000 чифта, посуда, 
почистващи препарати и пособия, де-
зинфектанти.

◊♦Осигурена на топла храна на наста-
нените в приемателните центрове 
на ДАБ при МС в кв.  Военна рампа 
и кв.  Враждебна един пъти седмич-
но в периода 1.10.2013  – 31.12.2013  г. 
Предоставени финансови средства 

на ДАБ за осигуряване на топла храна 
след този период.

◊♦ Съгласно воля на дарител закупуване 
на лекарства по изписана рецепта на 
лица, търсещи закрила от центрове-
те за настаняване в София.

♦♦ Услуги:

◊♦ Социални консултации, предоставяни 
ежедневно в приемната на БМС;

◊♦ Социална медиация;
◊♦ Информация за правата и задължения-

та на лицата, търсещи закрила и бе-
жанците в България;

◊♦ Съдействие за достъп до медицинска 
помощ, социално подпомагане, пазар 
на труда, жилищно настаняване;

◊♦ Съдействие за регистрация при личен 
лекар с фокус върху имунизации на де-
цата и проследяване състоянието на 
бременни жени и хронично болни;

◊♦ Подпомагане образованието на деца-
та бежанци;

◊♦ Консултации за доброволно връщане в 
страната на произход;

◊♦Осигуряване на възможност за без-
платни телефонни разговори на бе-
жанците с техни близки по целия 
свят – над 60 разговора.

♦♦Превенция на социалнозначими забо-
лявания  – туберкулоза, ХИВ/СПИН, хи-
пертония и диабет;

♦♦ Укрепване и развитие на капацитета 
на бежанските общности;

Бежанско-мигрантска служба
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♦♦Отбелязване на традиционни празници 
на бежанските общности и Световния 
ден на бежанеца;

♦♦Мониторинг на условията за прием 
на лица, търсещи убежище и бежанци в 
центровете за настаняване към ДАБ и 
дирекция „Миграция“ към МВР;

♦♦Дейности по застъпничество пред 
държавни институции за социално 
включване на лицата, търсещи закрила 
и мигрантите и интеграция на бежа-
нците в България;

♦♦Обучение и супервизия на бежанци соци-
ални медиатори;

♦♦Открити уроци по толерантност в 
училищата;

♦♦ Информационни срещи с бежанци и 
лица, търсещи закрила, за разясняване 
на техните права и задължения в при-
емащото общество, превенция на до-
машното и свързано с пола насилие;

♦♦Обучение на служители на общински и 
държавни структури за спецификата 
при работа с лица, търсещи закрила и 
бежанци;

♦♦Основни партньори  – ВКБООН, ДАБ 
при МС, МЗ, МВР  – ГД „Гранична поли-
ция“, дирекция „Миграция“, МТСП, АСП, 
АЗ, МОН, Български съвет за бежанци и 
мигранти, БХК, Асоциация за интегра-
ция на бежанци и мигранти, Каритас – 
България и др.

♦♦ Постъпили финансови средства по бан-
ков път, on-line и чрез sms на 1466 от 
граждани и фирми след обявяване на 
Национална фондонабирателна кам-
пания в подкрепа на бежанците на 
18.09.2013 г. – 90 163,00 лв.;

♦♦Основни дарители:

◊♦ Корпоративен сектор  – Кока Кола, 
Нестле-България, Български фарма-
цевтичен съюз, ВиЕм Уеър – България, 
Евротрейд, Варна Клийн сервиз ООД, 
фирма „Италбул шуус“.

◊♦ Национални дружества на Швейцария, 
Холандия, Румъния.

◊♦ Посолства на Кипър, Чехия, Словакия, 
Южна Корея, Индонезия, САЩ, Либия, 
Мароко, Египет, Ирак, Палестина.

◊♦ НПО  – фондация „Отворено обще-
ство“, Малтийски орден-Швейцария.
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БЧК подпомага държавата при възник-
ване на бедствия, аварии, кризи и воен-
ни конфликти. Организацията е част от 
Единната спасителна система на стра-
ната, участва активно в разработване-
то и актуализирането на Националния 
план и програма за защита на население-
то при бедствия.

♦♦ Капацитет и ресурси:

◊♦ Национален екип за работа при 
бедствия, аварии и катастрофи 
(НЕРБАК) – състав 28 души;

◊♦ Национален екип за действие при на-
воднение (НЕДН) – състав 10 души;

◊♦ Доброволни екипи за работа при 
бедствия, аварии и катастрофи 
(ДЕРБАК) – 18 на брой с 320 членове;

◊♦ 9 звена за действие при наводнение 
към доброволните екипи за работа 
при БАК;

◊♦ 8 души обучени за работа с инстала-
ции за пречистване на вода;

◊♦ 7 души членове на Регионалния 
екип за действие при бедствия към 
МФЧК/ЧП;

◊♦ 80 доброволци – професионални психо-
лози, обучени за оказване на ППсП и 
ПСП при бедствия;

♦♦Материална база:

◊♦ Централна складова база – Лозен;
◊♦Междуобластни складови бази – Русе, 

Добрич, Бургас;

◊♦ Към областните организации на БЧК е 
изграден минимален бедствен резерв 
за незабавно подпомагане на нуждае-
щи се;

◊♦ Изградена радиомрежа за алтерна-
тивна връзка при бедствие между 
Националния съвет и междуобластни-
те складови бази. 

♦♦Превенция на риска

◊♦ Проведени над 50 тренировъчни уче-
ния на ДЕРБАК;

◊♦Обучени 40 нови професионалисти  – 
психолози доброволци на БЧК на на-
ционално и областно ниво;

◊♦ Участие в обучения, семинари, учения 
и курсове, организирани от МФЧК/ЧП- 
Женева, МКЧК и офиса на МФЧК-Зона 
Европа – 3 бр.

♦♦Оказване на помощ и подпомагане на 
пострадали при бедствия – подпомог-
нати над 35 домакинства в страната 
и повече от 890 души с имущество от 
първа необходимост, първа психологич-
на помощ и психосоциална подкрепа, 
подкрепителни пунктове и други (тежки 
зимни условия, пожари, наводнения). 

♦♦ БЧК предприе действия в подкрепа на 
усилията на държавните институции за 
преодоляване на кризисната ситуация и 
осигуряване на хуманитарна подкрепа 
за бежанските семейства, останали 
без дом и препитание.

Мениджмънт на бедствията
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◊♦ На 23.09.2013 г. със заповед на пред-
седателя на БЧК беше сформиран 
Кризисен щаб на БЧК за действие 
при увеличен поток от чужденци, 
търсещи закрила на територията на 
страната;

◊♦Отблокиран бедствен резерв в пър-
вите дни от кризата и подпомогнати 
1 500 бежанци;

◊♦ В резултат на активиране на 
„Фонда за незабавно подпомагане“ 
на МФЧК/ЧП е получена финансова 
помощ от 172 725 швейцарски франка. 
Подпомогнати са над 2 500 бежанци.

♦♦ Над 20 участия в регионални, национал-
ни и международни учения и семинари с 
партньори;

♦♦ Представители на БЧК активно участ-
ваха на експертно ниво в работата на 9 
междуведомствени експертни работни 
групи;

♦♦Споразумение за сътрудничество и вза-
имодействие между БЧК и Столична 
община при подготовката, оказването 
на помощ и защита на населението при 
бедствия.

♦♦Партньори: МВР, МВнР, МО, МОМН, МЗ, 
ГД „Пожарна безопасност и защита на 
населението“  – МВР, ВМА, ДАБ, НПО, 
медии и др.
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♦♦ Спасителна дейност:
◊♦ 600 доброволни и 45 щатни планин-

ски спасители, организирани в 32 
спасителни отряда.

◊♦Оказана помощ на 1  919 души, от 
които 1 230 са откарани в болница с 
тежки увреждания. 

◊♦ Проведени 73 спасителни акции с 
участието на 361 планински спасите-
ли. Оказана е помощ на 131 пострада-
ли, от които 6 са намерени мъртви. 

◊♦ Усъвършенствани взаимовръзки с ле-
тателни структури на МО и правител-
ствениия Авиоотряд 28. Проведени 3 
успешни акции с помощта на хели-
коптер от въздуха. 

◊♦ Централен денонощен пост в 
София – денонощна връзка с единната 
европейска система за спешни и ава-
рийни обаждания 112. 

♦♦ Учебна дейност:
◊♦ Курсове за стажант-планински спа-

сители – зимен (19 стажанти); летен 
(20 стажанти);

◊♦ Курсове за планински спасители – зимен 
(30 спасители); летен (24 спасители);

◊♦ Курс „Работа в трудни терени“ – 16 учас-
тници и 2 старши планински спасители;

◊♦ Лавинен курс – 21 участници;
◊♦ Курсове на лекарите – планински спа-

сители  – зимен (16 участници); ле-
тен – трудни терени (13 участници);

◊♦ Курс „Работа на скали“ – 16 участници.
◊♦ Учебно-тренировъчни курсове със 

спасителни кучета:

♦- Курс за лавинна подготовка за на-
чинаещи – 17 участници, 13 кучета;

♦- Курс за лавинна подготовка  – 23 
участници, 17 кучета;

♦- Курс за работа в условия на бед-
ствия и търсене на изгубени в пла-
нината – 26 участници, 21 кучета.

◊♦ Републикански зимен преглед  – 102 
участници и 25 съдии;

◊♦ Атестации: зимни – 28 отряда; лет-
ни  – 27 отряда; атестация на ин-
структорите – 37 участници.

♦♦Международна дейност  – участие в 
курсове в чужбина и заседания на IKAR:
◊♦ Зимен курс на Алгойския клон на 

Бергвахт (Оберсдорф), Бавария; 
◊♦ Курс Хеликоптерно спасяване, 

Цермат, Щвейцария – 3 участници;
◊♦ Годишно заседание на IKAR в Хърватия, 

с 4 представители на ПСС.

♦♦Профилактична дейност:
◊♦ Активни контакти с централните и с 

регионалните медии. Осъществени по-
вече от 400 предавания и над 500 публи-
кации с участие на специалисти от ПСС. 

◊♦ Ежедневно актуализиране на интер-
нет страницата на ПСС (http://pss.bg) 
с информация за оперативната обста-
новка в планините, със съвети, препо-
ръки и друга полезна информация. 

◊♦ Разпространяването и прилагането 
на различни видове „Планинска здравна 
застраховка“ като продукт на големи-
те застрахователни компании.

Планинска спасителна служба
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♦♦ Превенция на водния травматизъм  – 
през 2013 г. бяха регистрирани най-ниски 
нива на воден травматизъм в страна-
та – 106 души, за което основен принос 
имат програмите за превенция на БЧК.
◊♦ Програми по превенция на водния 

травматизъм – обучени общо 77 129 
деца:
♦- „Водноспасителен минимум“ – 70 322;
♦- „Приятели с водата“ – 5 725;
♦- „Дръж под око“ – 411;
♦- „Синьо лято“ – 671.

◊♦ Дружества на водните спасители  – 
34 с общ брой членове – 1 131;

◊♦ Участие в Национална кръгла маса на 
тема „Детска безопасност – споде-
лена отговорност и грижа“, инициира-
на от Държавната агенция за закрила 
на децата;

◊♦ Подписан договор за дългосрочно 
партньорство със световния лидер в 
областта на спортните екипировки 
„SPEEDO“ за подпомагане дейностите 
по превенция на водния травматизъм.

♦♦Обучение на водноспасителни кадри:
◊♦Обучени водни спасители  – 1  335 

души (930 – на плувни басейни и водни 
паркове и 405 – за открити водни пло-
щи и море);

◊♦Обучени в квалификационна степен 
„Млад спасител“ – 140 младежи;

◊♦ Заверени лични талони на спасители – 
2 394 (1 928 за басейн и 1 466 за море);

◊♦ Двудневно обучение на екипа на ев-
рокомисар Кристалина Георгиева по 

първа долекарска помощ и водноспа-
сителен минимум.

♦♦Методическа помощ и осъществява-
не на водноспасителна дейност на во-
дни площи:
◊♦ Сключени договори за обезопасяване 

на 12 морски плажа, на 1 плувен ком-
плекс и на 3 плувни басейна на МО.

◊♦ Извършени спасителни акции – 5 115. 
◊♦ Научно-практическа конференция по 

водно спасяване – ОС на БЧК-Варна

♦♦Международна и спортно-състеза-
телна дейност:
◊♦ Годишна работна среща на комисиите 

към федерацията (ILSЕ) – Чехия;
◊♦ Заседание на Борда на директорите 

на (ILSЕ) – Хърватия;
◊♦WCDP 2013 международната конфе-

ренция за превенция на удавянията, 
100-ят юбилей Германската водноспа-
сителна организация (DLRG) и в за-
седание на Борда на директорите на 
(ILS) – Германия;

◊♦ Национални турнири по водно спасява-
не – „Децата спасяват“ – Стара Загора 
(59 участници), „Любен Кантарджиев“ – 
В. Търново (140 участници), „Млад спа-
сител“ – Варна (106 младежи), „Ден на 
будителя“ – В. Търново (78 деца);

◊♦ Европейско първенство по водно спа-
сяване за мъже и жени в Холандия;

◊♦ „Доброволци заедно 2013“  – 
Международната среща по водно спа-
сяване, Нюрнберг, Германия.

Водноспасителна служба
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♦♦Организационно развитие:
◊♦ 310 клуба на БМЧК в 28 области на 

страната, 5 030 членове (които са и 
доброволци) и 4 597 доброволци;

◊♦ „Лятна академия за доброволци 2013“;

♦♦Първа помощ, психосоциална подкре-
па и младежки аварийни екипи:
◊♦ I място в Европейското състезание 

по първа помощ – FACE 2013;
◊♦ 19 младежки аварийни екипа (МАЕ) с 

333 членове и над 205 акции и демон-
страции;

◊♦ 1 476 доброволци, обучени по първа до-
лекарска помощ и 705 по оказване на 
първа психологична помощ и психосо-
циална подкрепа;

◊♦ 308 ученически екипа по първа помощ 
(УЕПП) с 1 415 членове в цялата страна;

◊♦ Национално състезание на УЕПП с 
участието на екипи от 27 области;

◊♦ Национално обучение по първа доле-
карска помощ, първа психологична 
помощ и психосоциална подкрепа  – 
Зимна академия за доброволци 2013;

◊♦ Издаден наръчник за обучители по психо-
социална подкрепа при бедствия и кризи.

♦♦ Социални дейности:
◊♦ Проект „Социална програма за пре-

доставяне на услуги и подкрепа на 
деца и млади хора, напускащи социал-
ните институции“, подкрепен от фон-
дация „Велукс“ и МФЧК/ЧП с 2 основни 
компонента:
♦- Консултативен център по прием-

на грижа – проведена информацион-
на кампания в подкрепа на приемна-

та грижа в 84 общини в 24 области 
на страната, с участието на над 
1  000 доброволци и в партньор-
ство с над 84 НПО и институции. 
Достигнати 23  700 души, обучени 
156 кандидат-приемни и приемни 
родители; организирани ателиета 
и детски празници за 261 деца, на-
станени в приемни семейства;

♦- Наблюдавано жилище за деца и 
младежи, напускащи социални ин-
ституции – „Шарената къща“ – пре-
минали 16 младежи. 5 успешно поло-
жили държавни зрелостни изпити, 4 
приети във висше учебно заведение;

◊♦ Проект „Партньори за социална 
промяна“, с подкрепата на фондация 
„Велукс“ и Датски Червен кръст с 4 
основни компонента:
♦- Механизъм за финансиране на малки 

проекти – финансирани 16 младежки 
проекта от цялата страна на обща 
стойност 33 007 лв. 

♦- Ателиета по психосоциална под-
крепа в училище – с достигнати 5 
331 ученика. Издадено помагало за 
доброволци за провеждане на ате-
лиета по психосоциална подкрепа 
за ученици от 4-и и 8-и клас;

♦- Летни лагери за социално уязвими 
деца и деца-бежанци – за 53 деца;

♦- Център за обществена подкрепа в 
Созопол – с капацитет от 25 деца.

♦♦Други социални услуги за деца: 
◊♦ Приют за безнадзорни деца в Русе – 

преминали 32 деца; 

Български младежки Червен кръст
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◊♦ Център за работа с деца на улицата 
в Русе – 27 деца;

◊♦ Център за настаняване от семеен 
тип в Пазарджик – 20 деца; 

◊♦ Център за работа с деца на улицата 
в Пазарджик – 69 деца; 

◊♦ Център за обществена подкрепа на 
деца и семейства в Добрич – 39 деца;

◊♦ Програма „Топъл обяд“ – през учебна-
та 2012/2013 г. 966, а през 2013/2014 – 
1 320 социално слаби деца са получа-
вали безплатен топъл обяд в училище;

◊♦ Предоставени 12 000 хранителни па-
кета за деца в тежко социално поло-
жение;

◊♦ 375 посещения в специализирани 
институции за деца и възрастни. 
Достигнато до 7 167 деца и възраст-
ни, настанени в социални институции 
и ползватели на социални услуги в об-
щността;

◊♦ Посещения на детски отделения в 
болници в цялата страна – 2 000 хос-
питализирани деца са получили колед-
ни подаръци;

◊♦От октомври 2013  г. ежеседмични 
занимания с деца, настанени в цен-
трове за настаняване на бежанци и 
търсещи убежище; 

♦♦ Здравна просвета 
◊♦ Превенция на сексуално рисково по-

ведение, ХИВ/СПИН и репродуктивно 
здраве  – информационни кампании, 
презентации в училища и обучения 
за доброволци. Достигнато до над 
72 000 младежи.

◊♦ Превенция на ХИВ/СПИН, сред ин-
жекционно употребяващите нар-
котици по програма, финансирана 
от Глобалния фонд на ООН в Русе и 
Кюстендил. 

◊♦ 2 функциониращи нископрагови дневни 
центрове за работа с инжекционно упо-
требяващи наркотици в двата града.

◊♦ Превенция на зависимости  – инфор-
мационни кампании и презентации в 
училища. Достигнато до над 25  000 
младежи.

◊♦ Здравословно хранене и здравосло-
вен начин на живот – информационни 
кампании, презентации в училища и 
обучения за доброволци – достигнати 
8 468 деца и младежи.

♦♦Промоция на хуманитарните ценнос-
ти – информационни кампании, презен-
тации в училища и обучения за добро-
волци – достигнати 6 432 души. 

◊♦ Проект „Положителните образи на 
имиграцията“, финансиран от ЕИФ 
в София, Пловдив, Варна и Бургас. 
Издадено ръководство за обучители 
по промоция на хуманитарните цен-
ности, културно многообразие и не-
дискриминация. Проведени обучителни 
сесии в училище за над 1 700 ученици.

♦♦ Програма „Въведение в хуманитарно-
то право“ на Международния комитет на 
Червения кръст – обучени 187 доброволци. 
Издадено ръководство за обучители;

♦♦Фондонабирателни кампании – набра-
ни над 63 000 лв. за подпомагане на уяз-
вими деца и младежи;

♦♦Международна дейност – участие в:
◊♦ Глобалната младежка конференция 

във Виена, Австрия;
◊♦ Делегацията на БЧК за Общото събра-

ние на МФЧК/ЧП в Сидни, Австралия;
◊♦Международната младежка Академия 

за лидери на Датски Червен кръст;
◊♦ Европейската мрежа за психосоциал-

на подкрепа.
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♦♦ Участие на БЧК в официални форуми 
на движението:

◊♦ 19-а сесия на ОС на МФЧК/ЧП, Съвет 
на делегатите на МД, Глобална 
младежка конференция на ЧК и ЧП, 
Годишна среща на Европейския офис 
на ЧК и ЧП;

◊♦ Над 250 представители на БЧК са 
участвали в международни прояви. 
БЧК е домакин на близо 60 чуждес-
транни партньорски посещения.

♦♦Международни партньорски проек-
ти  – 25 проекта с международно до-
норско финансиране (при обявена покана 
за проектни предложения на конкурсен 
принцип). 14 от тях са на областни ор-
ганизации на БЧК;

♦♦С подкрепа от Офиса за хуманитарна 
помощ на ЕС:

◊♦ Европейска комуникационна кампания 
„Тихите бедствия“;

◊♦ Два пилотни проекта с международ-
ни мисии на европейски хуманитарни 
доброволци;

◊♦ Проект „Информирани и устойчиви“;
◊♦Одобрен нов проект „PrepAge“;
◊♦Одобрена нова европейска комуника-

ционна кампания „Устойчивост при 
бедствия“.

♦♦ Участие в европейски и червено-
кръстки мрежи – БЧК членува в над 11 
мрежи и/или платформи. ESP, ENDOV, 

ILSE, AGE, FAEEN, ENPS, IKAR, EFPG, 
ELSG, BPID, EPSG. Домакинство на БЧК 
на годишната среща на FAEEN.

♦♦ Членство в Българската Платформа 
на НПО за международно развитие.

♦♦ Подписани договори за сътрудничество 
и споразумения в области от взаимен 
интерес с 24 национални дружества на 
ЧК/ЧП. Най-активно е сътрудничест-
вото чрез съвместни проекти и ини-
циативи с националните дружества на 
Германския, Швейцарския, Австрийския, 
Холандския и Датския ЧК.

♦♦ 18 областни организации на БЧК си 
сътрудничат с клонове на други на-
ционални дружества, в т.ч. Гръцкия, 
Македонския, Румънския, Сръбския, 
Германския, Австрийския, Холандския и 
Френския ЧК и Турския ЧП.

♦♦Международно подпомагане – БЧК пре-
достави финансова помощ от собст-
вени средства по международните 
апели за пострадалите в Судан и на 
Филипините.

♦♦ Служба „Издирвания“:

◊♦ Разработка и участие в пилотна ини-
циатива за онлайн издирвания с още 
17 национални дружества от Европа.

◊♦ Разработка и тест на наръчник за си-
мулации на издирвания при БАК, съв-
местно с МКЧК.

Международно сътрудничество
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◊♦ БЧК е първото европейско национал-
но дружество, използващо телефон 
за възстановяване семейните връзки 
при засилено миграционно движение 
(бежанците от Сирия).

◊♦ Участие в срещи на Групата за под-
крепа по югоизточния път и Годишна 
среща по издирвания. БЧК ще е дома-
кин на Годишната среща през 2014 г. 

◊♦ 117 нови случая за възстановяване на 
семейните връзки.

◊♦ Активна подкрепа и събиране на разде-
лени семейства на лица, търсещи убе-
жище в България. Разпространение на 
информация сред български правител-
ствени и неправителствени партньо-
ри: Международен доклад за бедствия-
та на МФЧК, позиция на Движението 

за конференциите на ООН относно 
климатичните промени и др.

♦♦Популяризиране на хуманитарното 
право и червенокръстките принципи. 
Участие в: 

◊♦ Кампания на МКЧК за забрана и пълно 
унищожаване на ядреното оръжие;

◊♦ Европейската експертна група за 
правна помощ – мерки за закрила на 
жертвите на конфликти;

◊♦ 2 курса по МХП за командни и щабни 
офицери;

◊♦ Подготовка на група представители 
на правоохранителните служби, от-
носно закрила правата на човека;

◊♦ Разпространение на материали за 
20  г. от Конвенцията за забрана на 
химическите оръжия.
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♦♦ Връзки с обществеността:

◊♦ визуални медии – 1 221 предавания;
◊♦ печатни медии и информационни аген-

ции – 6 496 публикации;
◊♦ регионални медии – 4 246 публикации 

и предавания;
◊♦ интернет страница на БЧК – 191 593 

посещения;
◊♦ фейсбук страница на БЧК  – близо 

6 000 потребители;
◊♦ фейсбук страница на програма „Топъл 

обяд“ – 2 500 посещения.

♦♦Медийни форуми с централни и регио-
нални средства за масова информация 
във връзка с нагласите в обществото 
към проблемите на бежанците;

♦♦ Издания на БЧК:

◊♦ седмичен електронен бюлетин – 48 бр.;

◊♦ списание „Български Червен кръст“; 
◊♦ „Факти и цифри“ 2009-2012;
◊♦ „135 години в служба на хуманността“

♦♦ Набиране на средства за хуманитарни 
каузи:

◊♦ Програма „Топъл обяд“  – набрани 
181  683  лв., 1  320 деца в 23 области 
на страната получаваха безплатна 
храна в училище;

◊♦ Национален дарителски фонд за под-
помагане на деца, пострадали при 
ПТП – с 24 065 лв. са подпомогнати 36 
деца от цялата страна;

◊♦ Кампанията в подкрепа на бежанци-
те – набрани 90 163 лв.;

◊♦Фонд за подпомагане на пострадали 
при БАК – набрани 4 590 лв.

Връзки с обществеността, маркетинг, 
фондонабиране и издателска дейност
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Българският Червен кръст изпълнява своята хуманитарна мисия с безпристрастност и неу-
тралност, което ни позволява да подпомагаме уязвимите хора в трудни ситуации и да бъдем 
достъпни за всички. Нуждаем се от подкрепата и отзивчивостта на цялото общество, за да 

помогнем на повече хора в беда

ФОНД „МИЛОСЪРДИЕ“
IBAN в BGN: BG64UNCR 9660 1010 6880 21

BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк

Адрес: ул. „Калоян“ 3, София 1000, България

ПРОГРАМА ТОПЪЛ ОБЯД
IBAN в BGN: BG37UNCR 7000 1500 5335 32

BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк

Адрес: ул. „Калоян“ 3, София 1000, България

НАЦИОНАЛЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦА, 
ПОСТРАДАЛИ ПРИ ПЪТНО-ТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ

IBAN в BGN: BG64UNCR 7630 1077 1341 33
BIC: UNCRBGSF

Банка: УниКредит Булбанк
Адрес: ул. „Калоян“ 3, София 1000, България

ФОНД ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ 
НА ПОСТРАДАЛИ ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ

IBAN в BGN: BG47 UNCR 7630 1077 9117 00
BIC: UNCRBGSF 

Банка: УниКредит Булбанк
Адрес: ул. „Калоян“ 3, София 1000, България

ФОНД В ПОДКРЕПА НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ СЪС СПЕЦИФИЧНИ ПОТРЕБНОСТИ
IBAN в BGN: BG13 UNCR 7000 1512 1422 45

BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк

Адрес: ул. „Калоян“ 3, София 1000, България

ПРОГРАМА „ДОМАШНИ ГРИЖИ“ 
IBAN в BGN: BG80 UNCR 7630 1000 0302 91 

BIC: UNCRBGSF 
Банка: УниКредит Булбанк 

Адрес: ул. „Калоян“ 3, София 1000, България





Българският Червен кръст подкрепя уязвимите хора в бедствени и 
кризисни ситуации, допринася за облекчаване и предотвратяване 
на страданието във всичките му форми, закриля здравето и 

живота и осигурява уважение към човешката личност.


