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Бюлетин
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

Помощ за Босна и Херцеговина

Пале
24 май 2014 г.

В специалната набирателна сметка на БЧК в помощ на пострадалите от наводненията в Западните Балкани 
до момента са дарени близо 26 000 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.

Българският Червен кръст предостави хуманитарна помощ за пострадалите от наводненията, която бе приета в 
присъствието на извънредния ни и пълномощен посланик в Босна и Херцеговина Ангел Ангелов. Посланик Ангелов посочи, че 
материалната подкрепа на Българския Червен кръст е преди всичко символ на солидарност с пострадалите. Червеният 
кръст на Босна и Херцеговина получи походни легла, одеяла, детски чорапи, завивки и ботуши на стойност над 16 хиляди 
лева, отпуснати от бедствения резерв на БЧК. За пострадалите бяха доставени и  двадесет и един тона минерална вода. 
По-рано България оказа хуманитарна помощ с палатки и одеяла на един от най-засегнатите райони от наводненията в 
Босна и Херцеговина – Бръчко.

Проф. Драган Радованович – председател на Сръбския Червен кръст, и Весна Миленович – генерален 
секретар, изпратиха благодарствено писмо за оказаната от БЧК помощ за пострадалите от 
наводненията в Сърбия. “От името на Червения кръст на Сърбия бихме искали искрено да благодарим на 
вашето Национално дружество за безценната подкрепа за нашите хуманитарни действия в облекчаване 
на страданието на пострадалите от тежките наводнения. Помощта ви показва дълбокото състрадание 
на българския народ към жертвите на бедствието и техните семейства.”

СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ

БЧК участва в изложението „Булмедика”

София
20 - 23 май 2014 г.

При голям интерес в „Интер Експо Център” се проведе 48-ата международна 
специализирана изложба “БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ”. Мащабният форум оправда 
очакванията на посетителите, които се запознаха с постиженията, иновациите, 
новите методи, опит и добри практики в медицинската сфера. 

На специализирания щанд на Българския Червен кръст посетителите имаха 
възможност да се запознаят с някои от дейностите на организацията – работа 
с търсещите убежище в страната ни и тяхното подпомагане, водно спасяване, 
организиране на фондонабирателни кампании. Бяха проведени и демонстрации по първа 
долекарска помощ.

Представени бяха и медицинските превозни средства, закупени по пилотен проект 
по тристранен договор между БЧК, Германския Червен кръст – Баден-Вюртемберг и 
“ЕНА Спешна помощ” ООД за развиване на услугите в спешната медицинска помощ.



стр. 2 Издание на Българския Червен кръст

Бюлетин
Обучения по първа долекарска помощ

София
22 май 2014 г.

Във връзка с изпълнението на Споразумение за взаимодействие между Българския Червен кръст и Главна дирекция „Национална 
полиция” на МВР се проведе последният от поредицата курсове за обучение по първа долекарска помощ на служители от 
транспортната полиция. Лектор на курса бе д-р Пенчо Пенчев от дирекция „СЗП” в Секретариата на НС на БЧК. До момента 
са обучени 400 души от 8 районни управления на транспортната полиция. Курсовете имат голям принос в подготовката на 
служителите за оказване на първа помощ на пътниците в обществения транспорт. 

София
22 май 2014 г.

Българският Червен кръст обучи 15 учители от професионалната гимназия за аудио-визуална техника „А. С. Попов” в оказване 
на първа долекарска помощ. Лектор на обучението, което премина при изключителен интерес, бе д-р Живка Димитрова от 
дирекция „СЗП” на Секретариата на НС на БЧК.

Шумен
22 май 2014 г.

В залата на БЧК се проведе курс по първа помощ на работното място за 
служителите във фирма “Кордеел” ЕАД. Основните теми, включени в обучението 
от лектора д-р Хараланов бяха свързани с различни инциденти в областта на 
строителството - оказване на първа помощ при падане от високо, видове рани, 
действия при високо и ниско кръвно налягане, при слънчев удар, при фрактури и др. 

С грижа и любов към самотните хора

Варна
19 май 2014 г.

Потребители на услугите на 
центъра „Домашни грижи” при БЧК 
посетиха резиденция „Евксиноград”. 
Събитието бе част от културната 
програма на центъра за преодоляване 
на изолацията и за обогатяване на 
социалния живот на възрастните и 
самотни хора с положителни емоции. 
С интерес те изслушаха разказа 
на археоложката Ася Георгиева за 
историята на изграждането на двореца 
и за културните и архиктектурни 
забележителности в него. 

Помощ за възрастен 
доброволец на БЧК

Шумен
26 май 2014 г.

Доброволци на БЧК предоставиха 
парична сума от фонд “Милосърдие” 
на Васил Недев от с. Драгоево. 
89-годишният дядо Васил разказа за 
своя живот на дългогодишен доброволец, 
отдаден на каузата на Червения кръст. 
Днес възрастният мъж е изпаднал в 
социална изолация, живее самотен със 
спомените си от миналото. Разчувстван 
той благодари за отделеното му 
внимание и за  помощта.

Социална приемна на БЧК

Варна
май 2014 г.

Изпълнявайки „Стратегия 2020” на 
БЧК, областната организация разшири 
действащата услуга „Социална приемна”, 
като от месец март до края на май я 
изнесе в общините от областта. По 
този начин БЧК се доближи до най-
уязвимите групи от общността, в 
малките населени места.

Екип  от трима  експерти,  в 
партньорство със специалисти от 
общините, изслушаха и консултираха 
по социални и здравни проблеми 43 
души от Белослав, Бяла, Аврен, Ветрино 
и Долни Чифлик. На пет от тях БЧК 
предостави еднократна парична помощ 
от фонд „Милосърдие”. Чрез екипно 
застъпничество и лобиране пред 
местната власт бяха придвижени 
голяма част от проблемите, зависещи 
от местните институции. 
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Бюлетин

На работна среща бяха представени целите, дейностите и очакваните 
резултати на проекта „Дари надежда!”, който се реализира от БМЧК по програмата 
„Партньори за социална промяна”, финансирана от фондация „Велукс”. Основната 
му цел е подобряване и облекчаване престоя на деца в болнични заведения чрез 
организиране на забавни игри, арт работилници и ателиета, както и намаляване 
на стреса у тях и придружителите им при лечението.

Даниела Иванова – зам. областен координатор на БМЧК, запозна участниците 
с осъществените до момента дейности и с предстоящата работа - обособяване 
на детски кът за занимания в окръжната болница, провеждане на арт ателиета и 
ателиета по психо-социална подкрепа. Проектът ще приключи през месец август 
2014 г. 

„Дари надежда!”
Ямбол
21 май 2014 г.

Доброволците от клуб „Надежда” в община Никола Козлево започнаха своята 
дейност по добротворчество. Те се включиха в разпределянето и раздаването на 
дрехи, обувки и медицински канадки. С дарените вещи общинската организация на с. 
Никола Козлево ще подпомогне нуждаещите се хора с увреждания на двигателната 
система и социално слаби семейства от региона.

Първи стъпки

Шумен
22 май 2014 г.

Доброволци от БМЧК присъстваха на последния час за тази учебна година 
на клуб „Приятели на здравето” в НУ „Княз Борис I”. Учениците от първи и втори 
клас бяха подготвили интересни и любопитни факти за тайните на най-голямото 
богатство - здравето. Децата разказаха приказки, пяха и танцуваха. Те благодариха 
на доброволците за интересните срещи и показаха, че са подготвени да реагират 
при рискови ситуации. 

“Приятели на здравето”
Шумен
20 май 2014 г.

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

По случай Деня на българската просвета и култура доброволци на БМЧК решиха 
да проверят знанията на своите съграждани чрез играта „А, Б, В...”. За желаещите 
да се включат в нестандартния изпит те бяха подготвили думички, при които се 
срещат трудности в правописа. Всички, които показаха отлични знания по правопис, 
получиха стикер с надпис „Аз съм грамотен”.

„Аз съм грамотен”

Шумен
24 май 2014 г.

Габриела Гоцева, Теодора Димитрова, Боряна Антонова, Виктория Данкова и Зара 
Андреева проведоха серия от обучения на доброволци от новоучредените клубове 
на БМЧК в ПМГ „Св. Климент Охридски” и в СОУ „Н. Й. Вапцаров”. Разширено бяха 
разгледани темите фондонабиране и превенция на ХИВ/СПИН. Младежите получиха 
общи знания по първа психологична помощ, психо-социална подкрепа и преминаха 
специализирано обучение – първо ниво по първа долекарска помощ.

Обучение на нови доброволци

Силистра
21-23 май 2014 г.
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Бюлетин
Помощ за абитуриенти

Самуил
май 2014 г.

Доброволците от клуба на Българския младежки Червен кръст в СОУ „Св.
Св.Кирил и Методий” в с. Самуил организираха благотворителна кулинарна изложба-
базар в подкрепа на абитуриенти в неравностойно социално положение. Във 
фондонабирателната кампания се включиха 150 доброволци и ученици. Със събраните 
от продажбата на приготвените собственоръчно кулинарни продукти, учениците 
подпомогнаха 12 свои съученици - зрелостници.

На добър час!
Пазарджик
23 май 2014 г.

Както всяка година, БЧК и БМЧК 
организираха тържествено изпращане 
на своите доброволци-зрелостници. 
На градинско парти ръководството, 
служителите и доброволците на 
организацията поздравиха своите 
шест абитуриенти и им поднесоха 
подаръци.

Бургас

С програма и торта на специално 
организирано тържество по-малките 
доброволци поздравиха своите деветима 
абитуриенти и им пожелаха успешен 
житейски път.

Международен ден в памет на жертвите на СПИН
Ловеч
19 май 2014 г.

Младежката структура  към 
областната организация на БЧК 
отбеляза Международния ден в памет 
на жертвите на СПИН с раздаване на 
брошури, съдържащи информация за 
предпазване от болестта и митове 
и факти за заразата. Доброволците 
раздаваха и лентички в знак на 
съпричастност към жертвите на СПИН.

Обучение по превенция на ХИВ/СПИН
Разград
май 2014 г. 

Доброволци проведоха обучение на 
осмокласниците от СОУ „Хр. Ботев” в града 
за болестта СПИН, за пътищата по които 
се предава инфекцията, за начините за 

Бургас
18 май 2014 г.

БМЧК и общинската младежка 
структура „J.J.Cool A” изразиха своята 
съпричастност към жертвите на 
СПИН в морската градина, където 
запалиха свещи във формата на червена 
панделка.

предпазване и тестване. След приключване 
на обучителния модул доброволките Сезен 
Хасанова и Симона Йорданова разказаха на 
учениците за акциите и кампаниите, които 
младите червенокръстци провеждат на 
Деня на влюбените и на Световния ден за 
борба с ХИВ/СПИН.

Семинар за специалисти 
по водно спасяване

Созопол
21-23 май 2014 г.

ВОДНО СПАСЯВАНЕ

В НУЦ на БЧК – Созопол, се проведе 
семинар „Водноспасителна дейност - 2014”. 
В него участваха специалистите по водно 
спасяване от 27 областни организации на 
БЧК. Програмата включваше оперативни 
и финансови въпроси, възникнали през 
изминалата година. Бяха споделени и 
перспективите за развитие в отделните 
направления на дейността през тази година.

Лектори бяха Донка Чешмеджиева от 
звено „Вътрешно-финансов контрол” към 
Секретариата на НС на БЧК, Борис Захариев 
– експерт „Обучение на водноспасителни 
кадри” и Иван Георгиев – гл. специалист 
„Методическа помощ и обезопасяване на 
водни площи” в дирекция „Водноспасителна 
служба” при НС на БЧК.

На 23 май специалистът по водно 
спасяване от ОС на БЧК – Смолян, 
Стоян Лазаров навърши 60 години. По 
случай юбилея дирекция „Водноспасителна 
служба” и колегите от страната му 
пожелават крепко здраве и бъдещи успехи! 


