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Кампания с Целум България
Сканирайте с Вашият смартфон 
този CellumPay QR код и дарете 
един топъл обяд сега!

Ако желаете да се информирате за 
другите кампании на БЧК последвайте 
ни тук Направи дарение

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ

В специалната набирателна сметка на БЧК в помощ на пострадалите от наводненията в Западните 
Балкани до 16 юни са дарени 29 900 лева от фирми и граждани. 

Банковата сметка е УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, BG64UNCR76301078660913, UNCRBGSF, (за пострадалите 
от наводненията в Сърбия и Босна и Херцеговина).

Желаещите  могат  да  подкрепят  кампанията  и  чрез  on-line  дарения  на  сайта  на организацията 
www.redcross.bg и чрез SMS на кратък номер 1466 за всички мобилни оператори.

Наградени бяха участниците в хуманитарната акция за пострадалите

София
16 юни 2014 г.

“България бе сред първите държави, откликнали на призива за помощ. Нашите екипи спасяваха човешки живот, 
възстановяваха от разрушенията, помагаха в първите мигове на нещастието”, това заяви зам. министър-
председателят по икономическото развитие Даниела Бобева по време на церемония по награждаването на 
участниците в хуманитарната акция за пострадалите в наводненията в Сърбия и Босна и Херцеговина.

На събитието присъстваха председателят на Българския Червен кръст Христо Григоров, генералният 
директор на БЧК доц. д-р Красимир Гигов, извънредните и пълномощни посланици на Сърбия и Босна и Херцеговина 
Владимир Чургус и Митар Павич, главен комисар Николай Николов, директор на Главна дирекция „ПБЗН” на МВР, 
представители на фирми-дарители.

За Сърбия от бедствения резерв на БЧК бяха предоставени 1000 одеяла, 500 комплекта спално бельо, 500 
възглавници, 300 чифта гумени ботуши, 1000 чифта чорапи, 100 детски якета и 100 детски блузи, 100 походни 
легла, а за Босна и Херцеговина - 500 одеяла, 250 комплекта спално бельо, 250 възглавници, 150 чифта гумени 
ботуши, 500 чифта чорапи, 50 детски якета и 50 детски блузи, 50 походни легла. 

“Открита бе банкова сметка и кратък телефонен номер за набиране на средства чрез SMS”, допълни 
вицепремиерът. Тя обясни, че фирма “Актавис” е осигурила лекарствени средства от първа необходимост на 
стойност около 10 000 евро. От “Фикосота Синтез” са изпратили 33 палета, съдържащи пелени, тоалетна хартия, 
почистващи и дезинфекциращи средства. От “Девин” АД са осигурени 2 тира минерална вода, а от. “Михалково” 
и “Горна баня” общо около 60 000 бутилки 1,5 л. 

От името на БЧК и на правителството Христо Григоров и Даниела Бобева връчиха Сертификати за дарение 
на “Девин” АД, БК “Горна баня” ООД, ТПК “Михалково”, „НОВА ТРЕЙД” ЕООД, “Актавис” ЕАД, “Фикосота Синтез” 
ООД и им благодариха за сътрудничеството и подкрепата.

Посланиците на Сърбия Владимир Чургус, и на Босна и Херцеговина - Митар Павич, изразиха личната си човешка 
благодарност и благодарността на своите народи за помощта и състраданието на Българския Червен кръст и 
на правителството на България.
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В училището за парамедици на БЧК, председателят на организацията Христо Григоров 
откри официално първия от поредицата курсове по първа помощ за таксиметрови шофьори. 

В курса участваха 15 водачи на таксиметрови коли, които получиха основна теоретична 
и практическа подготовка за оказване на незабавна първа помощ на пострадали при 
пътнотранспортни произшествия и други инциденти и за поддържане на жизнените им 
функции до идването на медицински екип. 

Обучението е в рамките на пилотния проект „Активна грижа”. Предвижда се да бъдат 
подготвени 80 водачи на таксита, подбрани измежду 500 кандидати. След приключването 
на курса те ще получат официален сертификат, а на задните странични стъкла на 

СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ

БЧК започна обучението на таксиметрови шофьори по първа помощ 

НУЛЦ на БЧК, с. Лозен
14 юни 2014 г.

автомобилите им ще бъдат поставени стикери с логото на проект „Активна грижа”. Такситата им ще бъдат оборудвани с медицински 
чанти, съдържащи средства и материали за оказване на първа долекарски помощ.

Проектът „Активна грижа” има за цел да подпомага дейностите на държавата в областта на първата долекарска и медицинска 
помощ чрез действия на медицински екипи по европейски модел  и да осигури бързо и навременно оказване на специализирана медицинска 
помощ при инциденти и злополуки.

14 юни е денят, в който световната общественост изразява своята признателност, почит и уважение към 
доброволните и безвъзмездни кръводарители. Инициативата има за цел да фокусира общественото внимание върху 
нуждите от безопасна кръв и кръвни продукти за нуждаещите се, да отличи приноса на тези, които спасяват човешки 
живот. Според СЗО около 800 жени всеки ден умират от усложнения, възникнали по време на бременността и раждането, 
затова и Световният ден на кръводарителя тази година премина под мотото „Дарете кръв за тези, които даряват 
живот”. БЧК се присъединява и споделя този призив за обединяване на усилията за осигуряване на навременен достъп 
до безопасна кръв и кръвни продукти, предназначени за предотвратяване на майчината смъртност.

Международен ден на кръводарителя

София
13 юни 2014 г.

На традиционно тържество, посветено на Международния ден на кръводарителя, 
организирано от Българския Червен кръст и Националния център по трансфузионна 
хематология десет дългогодишни доброволни кръводарители, чиято кръв е спасила 
живота на много хора, бяха удостоени с почетен плакет. Те са избрани въз основа 
на изпратени предложения от цялата страна от комисия, в която участват 
представители на двете организации. Плакетите връчиха зам.-генералният 
директор на БЧК Василка Каменова и д-р Маргарита Велкова – директор на 
Националния център по трансфузионна хематология

От името на отличените Марек Петров благодари за признанието и подчерта, 
че най-важното е да търсим и да намираме възможност да приобщаваме всички хора 
към идеята за безвъзмездното кръводаряване, да се борим срещу безразличието и 
липсата на обществено отношение към опазването на човешкия живот.

Ямбол
10 юни 2014 г.

Областната организация на БЧК, БЧК-Тунджа и отделението по трансфузионна 
хематология при МБАЛ „Св. Пантелеймон” за втора поредна година организираха 
церемония по награждаване на активни доброволни кръводарители. 

Зам.-кметът на община Тунджа и председател на общинската организация 
на БЧК Станчо Ставрев връчи благодарствени писма на Татяна Стоянова и на 
Йордан Колев - служители в общинската администрация и доброволци на БЧК, за 
принос в популяризирането на идеята за безвъзмездно и доброволно кръводаряване 
и за активно лично участие в кръводарителски акции. 

По-рано същия ден бе проведена кръводарителска акция в административната 
сграда на община Тунджа и в отделението по трансфузионна хематология при МБАЛ 
„Св. Пантелеймон” в Ямбол. Кръв дариха 17 човека, като най-голяма активност 
проявиха служителите на община Тунджа. Двама от тях дариха кръв за първи път. 

***
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В община Черноочене бяха обучени по първа долекарска помощ за деца до 
8 години учителките от целодневните детски градини в общината. С особен 
интерес те посрещнаха практическите занимания, свързани с превенцията на 
детския травматизъм и злополуките с деца. Участниците получиха практическо 
ръководство за работа при опазване на здравето на своите възпитаници. Досега 
в обученията, провеждани от д-р Стоян Бонев, са участвали 95 детски учителки 
от Крумовград, Джебел, Кирково и Черноочене. През месец септември курсовете 
продължават в Кърджали.

Обучение на педагогическия персонал на детските градини по първа помощ

Кърджали
юни 2014 г.

Шумен
12, 13 юни 2014 г.

Младежите от БМЧК проведоха информационна кампания за безвъзмездно и 
доброволно кръводаряване. В центъра на града те раздаваха листовки и приканваха 
гражданите да се включат в предстоящата акция. Тя бе организирана от БЧК и от 
отделението по трансфузионна хематология към МБАЛ-Шумен по повод Световния 
ден на кръводарителя. Желание да дарят кръв заявиха трима души, единият от 
които за 14 път се включва в това доброволно и хуманно дело.

Г-н Карстен Манфелд - представител на Датския Червен кръст и г-жа Лиз Равн от 
Фондация „Велукс” посетиха БЧК с цел мониторинг на проекта „Партньори за социална 
промяна”, който се осъществява с помощта на фондацията и е в съвместно сътрудничество 
с Датския Червен кръст.

Натоварената програма включваше посещение на центъра за обществена подкрепа 
в Созопол, стартирал през февруари тази година и финансиран от програмата, бяха им 
представени проектите „Дари надежда” в Ямбол и „Всички сме деца на планетата Земя” в 
Сливен, разработени по механизма за финансиране на малки проекти. Гостите се запознаха 
с много млади и мотивирани за работа доброволци и с част от реципиентите на проекта – 
деца с проблеми в училище, деца на лечение в детското отделение на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ 

Мониторинг на проект „Партньори за социална промяна”

10-13 юни 2014 г.

По молба на общинския съвет на БЧК във 
Ветово, областната организация подпомогна 
пострадало семейство от града. В резултат 
на обилните валежи през май и юни къщата 
на хората е с разрушения на покрива и 
външните стени и е негодна за обитаване. 
След направена оценка, на семейството са 
предоставени дунапренен дюшек, одеяла, 
чаршафи и хранителни продукти от първа 
необходимост.

БЧК подпомогна пострадало семейство

Русе
11 юни 2014 г.

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

в Ямбол и семейства-бежанци с деца, живеещи в Регистрационно-приемателен център в с. Баня, в Сливен и в Нова Загора.
Г-н Манфелд и г-жа Равн се срещнаха с генералния директор на БЧК доц. д-р Красимир Гигов и обсъдиха основни моменти 

от дейностите на проекта, очертаха нови възможности за съвместна работа. Те разговаряха и с координатора на проект 
„Социална програма за предоставяне на услуги и подкрепа на деца и млади хора, напускащи социалните институции“, който 
също се финансира от фондация „Велукс”.

Гостите бяха впечатлени от уменията на доброволците и от загрижеността им към децата, за които полагат грижи.
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“Всички сме деца на планетата Земя”

Сливен
юни 2014 г.

Доброволците на БМЧК работят по проект „Всички сме деца на планетата 
Земя”, насочен към деца бежанци, живеещи на адреси в Сливен, Нова Загора и в 
Регистрационно-приемателен център в с. Баня. Проектът е по програма „Партньори 
за социална промяна” на Български младежки Червен кръст, финансирана от фондация 
„Велукс” и осъществявана в партньорство с Датския Червен кръст. 

Вече четири месеца доброволците реализират различни дейности, игри и полезни 

„Защита при бедствия, аварии и катастрофи”
Монтана
11, 12 юни 2014 г.

Седмокласници от цялата страна, разпределени в 28 отбора водиха оспорвана 
надпревара за първото място във ХII-тото национално ученическо състезание за 
защита при бедствия аварии и катастрофи. То бе организирано като съвместна 
инициатива на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, 
Министерство на образованието и науката, Национален дворец на децата, Български 
Червен кръст кръст и Обединен детски комплекс „Ние, врабчетата” в Монтана.

Практическите игри се проведоха на площад „Жеравица”, където младите 
спасители демонстрираха умения и бързина за действие при земетресение и 
наводнение, херметизираха врати и прозорци при радиационна авария, тренираха 
поставяне на противогаз и гасене на пожар с кофпомпа. Доброволци от областната 
организация на БЧК провериха знанията им за оказване на първа долекарска помощ.

Първото място в състезанието завоюва отборът на основно училище „Отец 
Паисий”, село Жълтуша, област Кърджали. На второ място се класираха учениците 

„Вълшебна градина на приятелството”

Видин
28, 29 май 2014 г.

Във връзка с дейностите по проекта на областната организация на БЧК 
„Вълшебна градина на приятелството”, доброволци посетиха децата от ЦДГ – 
Дунавци, и заедно с тях рисуваха и боядисваха саксийки за цветя. На следващия ден 
бяха засадени и растенията. Дейностите имаха за цел да покажат на малчуганите 
как се работи в екип, да ги научат да уважават труда на другите и да се научат 
да засаждат цветя и да се грижат за тях.

занимания, чрез които се стараят да развиват творческия потенциал на децата бежанци и им помагат да усвоят българския 
език, за да могат да общуват свободно в различни ежедневни ситуации. Като част от проекта беше организиран „Ден на 
България”, който се проведе в къщата-музей на сливенския бит от XIX век. В типична възрожденска обстановка децата и 
техните родители се запознаха с българските традиции и празници. По стар обичай те бяха посрещнати с хляб и сол и закичени 
със здравец от доброволки, облечени в народни носии. 

от СОУ „Иван Вазов” в Сопот, а възпитаниците на СОУ „Н. Й. Вапцаров”-Монтана заеха третото място. Победителите 
получиха състезателни купи, медали, плакети и грамоти, а останалите състезатели - предметни награди и сертификати за 
участие в състезанието. 

За обезпечаване на участниците в състезанието от БЧК бе осигурена линейка. 

13 юни 2014 г.

По проекта бе открита градина с кът за игра на децата. На тържеството присъстваха малчуганите от детската градина 
в Дунавци, с които доброволците работиха в продължение на месец, и много други деца от града. За да бъде празникът 
истински, всяко дете получи близалка, шоколад, сладолед и балон. 

Ателие за деца от приемни семейства

Видин
29 май 2014 г.

В рамките на проект “Социална програма за предоставяне на услуги и подкрепа 
на деца и младежи, напускащи социалните институции” за деца, настанени в 
приемни семейства, бе организирано ателие. Целта бе повишаване на знанията им 
за природата и пролетта. Всяко дете получи книжка, в която трябваше да оцвети 
цветята, плодовете и животните и да разкаже какво знае за него – къде расте 
или живее, кога цъфти, с какво се храни.
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Шумен
10 юни 2014 г.

На принципа „връстници обучават връстници”, доброволци на БМЧК проведоха 
обучение на тема „Тютюнопушенето убива”. В него участваха петокласници и 
шестокласници от училища “Д-р Петър Берон”, „Димитър Благоев” и “Еньо Марковски”. 
Обучителят Кирил Кирилов бе подготвил презентация с интересни факти за историята 
на тютюнопушенето, за вредните въздействия на никотина върху човешкия организъм.

Семинари за ученици

Ателие по проект „Хуманно и забавно”
Кърджали
10 юни 2014 г.

Младежите от от клуб “Добро сърце” към СОУ “Васил Левски” в Крумовград 
проведоха ателие на тема „Тодоров ден” с деца от целевата група на комплекса 
за социални услуги. Основната цел е придобиване на знания за българските обичаи 
и традиции в Родопския край и овладяване на танцови умения и комуникативни 
способности от деца в неравностойно положение. По време на заниманията децата 
от комплекса се запознаха с празника Тодоров ден и разучиха македонско хоро.

Шумен
12 юни 2014 г.

В партньорство с РЗИ, доброволци на БМЧК проведоха обучение на тема 
„Превенция и зависимости на ХИВ/СПИН” с ученици от ПМГ “Нанчо Попович” и СОУ 
„Йоан Екзарх Български”. Обучителите Адриан Йорданов и Кирил Кирилов запознаха 
младежите с историята и мащабите на болестта, с начините на заразяване и 
предпазване и с други болести, предавани по полов път. Доброволците раздадоха 
на връстниците си презервативи и информационни материали.

Враца
14 юни 2014 г. 

Обучение по фондонабиране събра доброволци на БМЧК в местността 
Вратцата. Водещата Ралица Николова разгледа темите „Най-важните неща за 
фондонабирането”, „Стратегия на фондонабирането”, „Създаване на осведоменост”. 
За участниците тя беше подготвила игри и работа по групи.

Доброволците на БМЧК се обучават

Заедно на празника
Кърджали
8 юни 2014 г.

Доброволци на БМЧК от клуб “Надежда” към професионалната гимназия по 
туризъм и хранително-вкусова промишленост в Момчилград и съучениците им 
от клуб “Лесно и вкусно” се включиха в традиционното раздаване на курбан за 
здраве по време на църковния празник „Свети дух”. Събитието се организира за 
осемнадесети път в началото на юни като дарение от местната църква и от 
физически лица и събира християни и мюмюлмани на обща трапеза.

Полезна съвместна дейност

Директорът на  РЗИ  д -р  Соня 
Димитрова отличи доброволците на 
БМЧК с грамота за цялостно участие 
в здравно-образователните кампании 
по профилактичните програми на 
Министерството на здравеопазването. 

При откриването на тематичния 

Кърджали
юни 2014 г.

младежки комплекс „Здравето-днес, 
утре и след това” в двора на РИОКОЗ, 
в присъствието на доброволци и 
партньори, д-р Димитрова отбеляза 
изключително полезната съвместна 
дейност с  БЧК и  благодари за 
реализираните младежки инициативи по 
проектите към програмата „Партньори 
за социална промяна“ на БМЧК.

За пример бе даден проектът „Вкусно 

се хранете, но за здравето мислете”, 
който се осъществява с възпитаниците 
от комплекса „Ученически общежития” 
в Кърджали.  Изявите, свързани с 
изпълнението му, водят до повишаване 
информираността на младите хора за 
рисковете от неправилното хранене, 
от гладуването и диетите, както и от 
употребата на храни, съдържащи опасни 
оцветители и консерванти.
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В края на учебната 2013/2014 г. Столичната организация на БЧК приключи 
изпълнението на втория етап на проекта „Бъди добрият герой”, идеята за който 
възникна от проявите на агресия и нетолерантност между подрастващите в 
училище. Доброволците на БМЧК проведоха 570 презентации и 460 работни ателиета 
с ученици във всичките пети и шести класове, както и поредица от срещи с родители 
и учители в училищата - партньори по проекта.

За финал бяха реализирани училищни празници в 140 СОУ „Иван Богоров”, 30 СОУ 
„Братя Миладинови” и 105 СОУ „Атанас Далчев”. Учениците и доброволците създадоха 
невероятна атмосфера в училищата - рисуваха на асфалт, изработваха картички и 
бижута, участваха в спортни щафетни игри, състезаваха се в турнир по футбол, 
писаха есе на тема „Добрият герой” и бяха част от демонстрации на МАЕ-София 
по оказване на първа помощ. 

„Бъди добрият герой”

София
10, 11 юни 2014 г.

Националният дарителски фонд за подпомагане на деца, пострадали при пътнотранспортни произшествия към Българския 
Червен кръст предостави финансова помощ на 31 семейства от цялата страна с деца, пострадали при катастрофи. Тази 
година повечето от децата, кандидатствали за парична помощ, са с тежки увреждания.

Финансовите средства са предназначени за лечение и възстановителна терапия. Връчването на финансовите помощи на 
семействата ще се осъществи от областните съвети на БЧК, с участието на представители на регионалните структури 
на другите партньори във Фонда.

Благодарение на многобройни благотворителни инициативи на партньорите и на съпричастността на различни институции 
и дарители, до момента фондът е подпомогнал 373 семейства от цялата страна за лечението на деца с различна степен на 
увреждания след пътни злополуки.

БЧК подпомогна деца, пострадали при катастрофи

София
юни 2014 г.

БЧК провери действията на силите 
и средствата си при бедствена 
ситуация с локален характер в учебно-
тренировъчно занятие в района на 
язовира в местността „Памук кулак”. 
Участваха областният оперативен 
щаб на БЧК, членовете на ДЕРБАК 
и доброволци на организацията, 
включително и на БМЧК. Занятието 
беше наблюдавано от председателя 
на областната организация д-р Юлиян 

Учебно тренировъчно занятие 

Силистра
14 юни 2014 г.

Найденов и от журналисти.
Разиграна беше ситуация на потушаване на пожар и провеждане на спасителни действия в помощ на пострадалите. Екипът 

демонстрира умения за оказване на първа помощ при счупване на долен крайник, при задушаване от дим, при обработване на 
рани от изгаряния и др. Предприети бяха бързи действия за оказване на първа психологична помощ и на психосоциална подкрепа 
на пострадалите лица в района на бедствието.

Ръководителят на занятието Маргарита Касабова – директор на Секретариата на областната организация на БЧК, високо 
оцени действията на доброволците на ДЕРБАК и БМЧК, включили се активно в изпълнение на поставените цели и задачи. 

ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ

МЕНИДЖМЪНТ НА БЕДСТВИЯТА



стр. 7Издание на Българския Червен кръст

Бюлетин

Учредено бе ново червенокръстко дружество

Кърджали
юни 2014 г.

Добро начало

София област
12 юни 2014 г.

ВОДНО СПАСЯВАНЕ

По повод 100-годишнината от създаването на първия клон на БЧК в Кърджали, 
по инициатива на служителите от шивашката фирма „Данигер” в Черноочене се 
учреди ново дружество. Присъстваха собственикът на фирмата и директорът 
на Секретариата на областната организация на БЧК Жана Чакърова-Шукерска. 
Специалистът в ОС на БЧК Ламбрета Анастасова запозна новите членове 
с историята на червенокръсткото движение и на областната организация. 
Доброволката от Екип 254 Маргарита Пенева проведе и първото обучение на 
новите членове за превенция и оказване на първа помощ при инциденти в бита и 
на работното място.

Новосформираното дружество избра ръководство и прие план за работа до края 
на годината.

Във връзка със Седмицата на водното 
спасяване и с успешното завършване 
на обучението по програма „Приятели с 
водата” на учениците от втори и трети 
клас на СОУ „Христо Ботев” в Драгоман, 
се проведе заключително мероприятие.

Събитието бе организирано от 
областния съвет на БЧК, съвместно 
с община Драгоман и с училищното 
ръководство и се проведе в хотелски 
комплекс „Зелен свят”. Знанията и 

уменията на децата бяха проверени с тест и най-добре представилите се получиха грамоти и награди. Огромен интерес сред 
присъстващите предизвика демонстрацията, по време на която бяха показани различни опасни ситуации във водата и възможностите 
за тяхното предотвратяване.

Мероприятието приключи с много емоции и с пожелание това добро начало да се превърне в значима част от обучението на 
децата и стимулирането им за продължаващо участие в програмата за превенция на водния травматизъм.

ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ

ПРИЗНАНИЕ

„Почетен гражданин на Враца” 2014 г.

Както всяка година, традиционните годишни награди „Почетен гражданин на Враца” 
2014 г. бяха връчени на тържествената сесия на общинския съвет, посветена на 1 
юни – празника на града. По предложение на ОС на БЧК, във връзка с отбелязването на 
130 годишнината на врачанската червенокръстка организация, и след разглеждане и 
одобрение на кандидатурите от комисия, с най-високото отличие на града бе удостоен 
посмъртно Първан Първанов (1881 – 1956) – виден общественик, изтъкнат деятел на 
Червения кръст повече от 35 години. Кметът на града инж. Николай Иванов връчи 
оличието на Николай Конов - внук на Първанов. Господин Конов благодари на БЧК-Враца 
за признанието и изрази почитта си към своя дядо. 

Дирекция “Връзки с обществеността, маркетинг, 
фондонабиране и издателска дейност”

материали: Валя Горанова
графичен дизайн: Майя Маслинкова

тел: 81 64 721, 81 64 866; 
e-mail: pressoffice@redcross.bg
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