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ПРОГРАМА  

на ОС на БЧК - Ловеч 

посветена на 2011 г. – Европейска година на доброволческите дейности 

Дати  Дейности  Място на 

провеждане 

Финансово 

обезпечаване 

Участници  

17.01.2011 г. Работна среща с представители на медиите за официално 

обявяване на Европейската година на доброволческото 

участие. Представяне на програмата на ОС на БЧК – 

Ловеч за планираните доброволчески дейности. 

Секретариат на 

ОС на БЧК 

50 лв. Представители на 

медиите, партньорски 

организации и 

доброволци 

Януари 2011 г. Базисно и специализирано обучение на доброволци на БМЧК 

от клубовете в общините Ловеч, Луковит, Тетевен, Априлци и 

Угърчин 

Гр.Ловеч 1000 лв. Доброволци БМЧК, 

лектори от НС на БЧК и 

от ОС на БЧК 

Януари – 

Декември 2011 г. 

Доброволчески дейности на БМЧК – грижи за деца и 

възрастни в защитени жилища и социални домове – съвместно 

изработване на картички, мартеници, плакати, провеждане 

вечери на таланта и др. 

Гр.Ловеч 300 лв. Доброволци БМЧК, деца 

и върастни от  защитени 

жилища и социални 

домове, медии 

Януари – 

Декември 2011 г. 

Презентации на доброволци БМЧК сред учащи за история на 

Червения кръст, принципи, дейности; превенция на 

наркомании, тютюнопушене, ХИВ/СПИН, здравословен начин 

на живот, сексуално и репродуктивно здраве, първа до 

лекарска помощ, трафик на хора, документални филми. 

Партньорски споразумения с учебни заведения. 

Учебни заведения, 

Секретариат на 

ОС на БЧК 

- Доброволци БМЧК, 

учащи, лектори – 

доброволци. 

Март 2011 г. Изготвяне и разпространение на анкети за набиране на 

доброволци в учебни заведения и институции 

Учебни заведения 

и институции 

200 лв. Доброволци БМЧК, 

щатни специалисти и 

доброволци 

Април 2011 г. Изготвяне и разпространение на клип за представяне на 

мисията „доброволец” на БЧК 

Учебни заведения, 

институции и 

медии 

200 лв. Доброволци и Ловеч ТВ+ 

Май 2011 г. Отпечатване и разпространение на диплянка за дейностите на 

Областната организация 

Учебни заведения 

и институции 

1000 лв. Доброволци БМЧК, 

щатни специалисти и 

доброволци 

8 май 2011 г. Пресконференция посветена на световния ден на ЧК/ЧП Гр.Ловеч 200 лв. Доброволци БМЧК, 

щатни специалисти и 

доброволци, 
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партньорски 

организации, медии, 

НПО 

Май, септември – 

декември 2011 г. 

Фондонабирателни акции,  за фонд „Милосърдие” и за 

Програма „Топъл обяд” 

Общините от 

областта 

-  Доброволци на БЧК 

Октомври 2011 г. Специализирано обучение на журналисти от регионалните 

медии  - въведение в хуманитарните ценности и ПДП 

Гр.Ловеч - Журналисти и лектори - 

доброволци 

14.10.2011 г. Бал за доброволците БМЧК от клубовете в областта по 

случай отбелязване на 90 години БМЧК 

Гр.Ловеч 300 лв. Доброволци БМЧК, 

НПО – „Екомисия 21 

век”, медии 

25-ти октомври 

2011 г. 

Благотворителен концерт – 133 г. БЧК гр. Ловеч 300 лв. Доброволци БМЧК клуб 

Ловеч и клуб Априлци, 

медии, партньори, НПО, 

граждани 

Ноември – 

декември 2011 г.  

Участие в национална кръводарителна кампания – акции 

по безвъзмездно кръводаряване, разпространение на 

анкета по учебни заведения и институции 

Общините от 

областта 

100 лв. Секретариат на ОС на 

БЧК, доброволци на 

БЧК, партньорски 

институции, учебни 

заведения, медии. 

Декември 2011 г. Коледна кулинарна изложба Гр. Ловеч 200 лв. Доброволци БМЧК и 

възрастни доброволци 

 

 

Забележка: Мероприятията, отбелязани с по-тъмен шрифт са с национален характер. 

 


