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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

В специалната набирателна сметка на БЧК в помощ на пострадалите от наводненията в Западните Балкани 
до 31 май са дарени 27 891 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.

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДЕТЕТО

Доброволците на БЧК отбелязаха празника с разнообразни събития

1 юни 2014 г.

Международният ден на детето 
премина с много положителни емоции и 
интересни мероприятия, организирани 
от доброволците на БМЧК. На сцената 
в Борисовата градина младежите 
подкрепиха благотворителна инициатива 
под мотото “Всички деца заедно”, 
организирана от Лайънс клуб „София 
Диамант”. Пред НДК, заедно с Арт център 
„Кърнолски”, доброволците участваха в 
концерта „Първи юни в сърцето на София”. 
Мобилни екипи с касички с логото на 
Червен кръст фондонабираха за детския 
летен лагер на БМЧК. 

Членове на столичния Младежки 
авариен екип обезпечиха с първа долекарска 
помощ детския панаир пред Народния 
театър “Иван Вазов” и организираха 
демонстрации по първа помощ по време 
на „Spring SUP fest” на езерото Ариана, 
организиран от „A-team”. 

София

Дамският клуб към БЧК - сдружение 
„Пациенти с онкологични заболявания и 
приятели”, и женското благотворително 
дружество „Майчина грижа”, в рамките 
на проект „Повишаване информираността 
на обществото по проблемите на 
възрастните хора и лобиране за техните 
права”, зарадваха децата от Дневен 
център за деца и младежи с физически 
увреждания с празнична програма. Освен с 
музикалните поздрави на възпитаниците 
на ЦДГ „Перуника” и с кукленото театрално 
представление, децата бяха зарадвани с 
лакомства и подаръци.

Габрово

Шумен

С ателиета за изкуство и игри, 
томбола с награди и атрактивни 
изпълнения доброволци на БМЧК се 
включиха в детския празник в градската 
градина. Заедно с деца, настанени 
в приемни семейства, доброволците 
засаждаха цветя, занимаваха се с плетене 

на кукли, с дърворезба, рисуваха на 
асфалт. Голямо внимание привлече играта 
„Не се сърди човече!” – младежи и деца се 
състезаваха с ентусиазъм, изпълнявайки 
ролята на цветни пионки.

Кюстендил

Истински празник с много игри и 
забавления организира БЧК за децата 
от националното училище „Св.Св. Кирил 
и Методий” в с. Раждавица, с които 
доброволците работят по проект 
„Насилието е признак на безсилие”. Всеки 
ученик получи торбичка с подаръци за деня 
на детето, а за финал имаше почерпка с 
торта и други сладки изкушения. 
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Бюлетин
Смолян

Младите червенокръстци Ралица 
Кехайова, Николина Петкова, Гергана 
Такова и Георги Ряхов отбелязаха 1 
юни с малките пациенти от детското 
отделение на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” 
в града. Те се бяха погрижили всяко 
дете да бъде с парти-шапка и балон, 
а старшата сестра на отделението 
Стефка Пекова им беше осигурила 
лакомства и подаръци.

Подпомагани от доброволците, 
децата се включиха в различни забавни 
и състезателни игри - „Кой пръв ще изяде 
пюрето”, „Кой е най-силен” и др. Накрая 
всички се почерпиха с голяма празнична 
торта, дарена от фирма „Нестле”.

Клубът на БМЧК в града, който 
работи по проекта „И ние можем”, 
финансиран от Датски Червен кръст 
посети по повод 1 юни своите приятели 
– децата и младежите от Дневен център 
„Звънче”. Всички заедно се забавляваха, 
танцуваха, пяха детски песни и се 
почерпиха за празника с вкусна торта и 
натурални сокове.

В Девин доброволците раздаваха 
на децата цветни фунийки и фигурки, 
изработени от самите тях специално за 
празника, и ги черпеха с бонбони.

В Мадан младите червенокръстци 
отбелязаха Деня на детето с посещения 
на детските градини в града, където 
забавляваха малчуганите и им подаряваха 
близалки и бонбони.

Пазарджик

Доброволци на областната младежка 
структура проведоха в деня на детето 
акция, по време на която раздадоха 
110 плюшени играчки, 300 балона и 150 

Враца

За детския  празник  младите 
червенокръстци посетиха своите малки 
приятели от Дома за медико-социални 
грижи за деца в областния град. Заедно 
с децата доброволците приготвиха 
цветни картонени шапки, цветя и украса 
за занималнята, играха популярни детски 
игри, танцуваха, рисуваха върху балони и 
оцветяваха картинки.

занимателни и образователни игри на 
малчуганите в града.

Ловеч

Доброволците на БЧК поднесоха 
подаръци – играчки, на деца с детска 
церебрална парализа и заедно с тях 
играха и се веселиха.

Добрич

По повод международния ден на 
детето, БМЧК, общината, МБАЛ-Добрич 
и фондация „Лумос организираха празник 
в градския парк „Свети Георги”. Акцент 
на събитието бе семейството като 
основен фактор за правилното развитие 
на детето и за предотвратяване на 
физическото му и умствено изоставане.

В две специално обособени шатри 

акушерки от болницата демонстрираха 
масаж и гимнастика за бебета, 
присъстващите родители имаха 
възможност да се консултират с лекари, 
медицински сестри и специалисти по 
кърмене от родилното отделение. 

За децата доброволците бяха 
подготвили много изненади и забавления.

Бургас

С подкрепата на своите партньори 
„Кох-и-нор Хемус Марк” АД, „Заливи” 
ООД и „Office 1 Superstore”, БЧК дари 
на децата от града един щастлив 
усмихнат Първи юни.

Разград

Млади червенокръстци празнуваха с 
приемни деца от общината. Малчуганите 
бяха приятно изненадани за деня на 
детето с подаръци и с пожелания за здраве 
и щастливо детство. Ежемесечните 
срещи на доброволци с приемните деца 
от сдружение „Жанета” са част от 
проекта на БМЧК „Социална програма 
за услуги и подкрепа на деца и младежи, 
напускащи социалните институции”.

Празнично настроение бе създадено 
и за 85 деца с увреждания от общините 
Разград и Цар Калоян, които участваха 
в забавни и развлекателни игри, водени 
от актрисата от театър „Антон 
Страшимиров” Мариана Бранкованова. 
Дългогодишната традиция на БЧК да 
организира празници за деца с увреждания 
получи подкрепа от общинското 
ръководство, от регионалния съюз на 
хората с увреждания и от фирми, които 
дариха сладкиши и плодове за почерпка 
на малчуганите. 

В Кубрат общината организира 
детско утро с балонено шоу във 
физкултурния салон на ОУ „Христо 
Смирненски”. В него участваха и 30 
деца с увреждания от социално слаби 
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Бюлетин

По повод Международния ден на 
детето червенокръстката младежка 
организация организира в Морската 
градина традиционното състезание 
за рисунка на асфалт. Над 150 балони 
и грамоти получиха малчуганите, 

Варна

За седма поредна година доброволците 
на БМЧК при Пети териториален център 
на Столичната организация на БЧК, 
проведоха в Борисовата градина своята 
акция „Целувка - вместо цигара”. Много 
млади хора бяха убедени да заменят своята 
поредна цигара за захарна целувка и да се 
замислят за здравето си. Доброволците 
разясняваха вредата от тютюнопушенето 
и порицаваха лошия пример на майките, 
бащите, бабите и дядовците, които с 
цигара в ръка разхождат малките си деца 
и внуци. Бяха събрани и унищожени голямо 
количество цигари.

Акции по повод Световния ден без тютюнев дим – 31 май

София

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

Според данни на Световната здравна организация тютюнопушенето води до смъртта на около шест милиона души 
годишно, от които над 600 000 непушачи умират от излагане на вторичен тютюнев дим. Епидемията е глобална и при 
липса на действия и мерки до 2030 г. тя ще доведе до смъртта на повече от осем милиона души. Тютюнопушенето е 
най-разпространеният рисков фактор за повече от 25 заболявания, които биха могли да бъдат предотвратени. В света, 
в момента, на всеки десет възрастни умира по един пушач. 

семейства. За много от тях този ден 
бе един от малкото празници, изпълнени 
със смях и закачки. Участниците получиха 
подаръци от доброволците на БМЧК.  

Благотворителен детски празник под 
мотото „Вълшебно лято” организираха 
БМЧК и радио КАТРА ФМ. В програмата 
се включиха лауреати от европейски 
фестивали и участници в музикалния 
формат на Нова телевизия „Големите 
надежди”, джаз-балет на детски 
формации и илюзионисти. Героите на 
представената куклена постановка 

Пловдив

Мечо, мама Мецана и хитрите Вълчо 
и Лисана изиграха своята поучителна 
история за отношенията между деца и 
родители. Малчуганите се забавляваха 
и с много танци и игри. 

С ъ с  с ъ б р а н и т е  с р е д с т в а 
организаторите ще подпомогнат 
ремонта и реконструкцията на центъра 
в подкрепа на семейства, чиито деца 
имат получени при раждането или в даден 
етап от развитието си увреждания. В 
него ще се оказва всякаква помощ на 
семействата с деца-аутисти и деца с 
двигателни затруднения. 

По време на детския празник 
стартира и новата кампания на 
фондация “За нашите деца” - “Приемните 
родители даряват любов. Дарете и вие”. 
Целта е привличане на желаещи за 
приемни родители, които да дадат шанс 
за щастливо детство на изоставените 
деца в региона. 

пресъздали емоциите си с тебешир 
върху морската алея.

Под надслов „Вземи плод, хвърли 
цигара!” повече от 100 младежи от 
клубовете на БМЧК и доброволци 
на младежкия градски център, с 
подкрепата на партниращи организации, 
участваха в пъстроцветно шествие с 
балони и плакати. На всеки желаещ да 
замени цигарата с плод доброволците 
подаряваха ябълка, банан или портокал, а 
на децата - балонче с надпис „Аз не пуша 
– последвай ме!”. Шествието премина 
през централната градска част и 
завърши пред зала „Дружба”, където 
представители на РЗИ бяха организирали 

Хасково измерване на съдържанието на никотин в 
кръвта. В младежкия център се проведе 
дебат „За и против  тютюнопушенето”.

Разград

Млади червенокръстци от езиковата 
гимназия ”Екзарх Йосиф” разпространиха 
и н ф о р м а ц и о н н и  б р о ш у р и  с р е д 
съучениците си в града. Идеята бе да 
се ограничи пушенето в деня без цигарен 
дим и младите хора да получат повече 
информация за вредите от този порок. 

Доброволците от клуба на БМЧК 
в СОУ ”Св. св. Кирил и Методий” - 
с.Самуил, подредиха изложба с рисунки 
на свои съученици под надслов „До какво 
води тютюнопушенето?”. 
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Бюлетин
В подкрепа на уязвимите 
деца

Ямбол
30 май-1 юни 2014 г.

Д о б р о в о л ц и т е  н а  Б М Ч К 
продължават да провеждат ателиета 
по психосоциална подкерапа по програма 
„Партньори за социална промяна”, с 
подкрепата на фондация „Велукс”. 

Обучителите Стели Джамбазова 
и Моника Иванова представиха пред 
осмокласници от математическата 
гимназия ”Атанас Радев” темите Емоции, 
Стрес и Взаимоотношения. В зависимост 
от материала, учениците участваха в 
дискусии, решаваха казуси и изпълняваха 
ролеви игри. В края на всяко ателие, 
посредством различни интерактивни 
методи за обратна връзка с участниците, 
бе направено обобщение на резултатите 
от обучението, което цели преодоляване 
на предизвикателствата, пред които се 
изправят уязвимите деца в България.

Стара Загора

В Казанлък доброволци на младежката 
организация преминаха по централните 
улици и по кафенетата в града, където 
срещу скъсана цигара даваха бонбон и 
обясняваха какви вреди докарва пушенето 
на човешкия организъм.

Ловеч

“Спри цигарите днес” казаха в 
своя акция доброволците на БМЧК. Те 
раздадоха стикери и брошури, в които се 
изброяват вредите от тютюнопушенето 
и статистика за процента българи 
пушачи.

Ямбол

С информационна кампания, под 
мотото „Повишаване на данъците върху 
тютюневите изделия” бе отбелязан 31 май 
в града. Доброволци на БМЧК раздаваха 
информационни материали за вредата от 
тютюнопушенето и разясняваха какви 
са последствията от цигарения дим 
върху активните и пасивните пушачи. 
Срещу всяка една от собствените си 
цигари всеки гражданин можеше да получи 
късметче - оформено като вързана с 
панделка цигара и съдържащо идея с какво 
можем да заменим пушенето.

Презентация на тема дискриминация

Враца
29 май 2014 г. 

Доброволци на младежката червенокръстка организация имаха среща с Анета Тинчева - представител на Комисията 
за защита от дискриминация, която ги запозна с основни законови разпоредби и казуси и им представи няколко кратки 
филмчета по темата. Младежите имаха възможност да разискват-подробно истински примери и начините за разрешаване 
или отстраняване на проблем, свързан с възрастова, расова, етническа, полова и т.н. дискриминация.

Състезание на малките полицаи

Монтана
май 2014 г.

В спортна зала “Младост” се проведе първият областен годишен преглед 
на детските полицейски академии, в който се включиха 300 доброволци от 
Монтана, Лом и Берковица. Малките полицаи показаха умения в дисциплините 
майсторско колоездене, разглобяване и сглобяване на оръжие, полицейска лична 
защита и демонстрация със служебно полицейско куче. Пред гостите на проявата 
доброволците от МАЕ към БЧК-Монтана демонстрираха уменията си за оказване на 
първа долекарска помощ, придобити в резултат на обучение по темата в рамките 
на пет месеца.

Доброволци подготвят деца за национално състезание 

Шумен,
28, 29 май 2014 г.

Ученици от 7 клас на СОУ „Йоан Екзарх Български”, спечелили първо място на 
областно ниво и класирали се за участие в XII Национално ученическо състезание 
„Защита при бедствия, аварии и катастрофи”, преминаха курс по първа долекарска 
помощ. С цел успешното представяне на пункта по първа долекарска помощ, 
обучителят от БМЧК Иван Господинов беше подготвил за отбора различни ситуации 
от често срещани в ежедневието битови инциденти. 
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Бюлетин

„Дари надежда!”

Ямбол
28 май 2014 г.

Доброволци на БМЧК посетиха настанените в детското отделение на МБАЛ 
„Св. Пантелеймон” малки пациенти и проведоха с тях Арт-ателие. Заедно с децата 
те рисуваха сцени от любими детски приказки. Малките художници бяха наградени 
с балони. Срещата е дейност по проект „Дари надежда!”, който се реализира от 
БМЧК в рамките на програма „Партньори за социална промяна“ на Българския 
младежки Червен кръст, финансирана от Фондация „Велукс”.

Кърджали
28 май 2014 г.

Доброволките Вилиана Митрева и Елиза Узунова от клуб “Добро сърце“ в СОУ 
“Васил Левски” – Крумовград, проведоха ателие на тема “Кукерство” с децата от 
Комплекс за социални услуги. Учениците се запознаха с обичая, който води началото 
си по нашите земи от преди 8 000 години и успешно представиха наученото от 
модула в своите рисунки на кукерски маски. По време на ателието децата разучиха 
и първото си българско хоро.

Ателие “Кукерство”

Възрастни хора се обучават за реакция при бедствия

Търговище 
29 май 2014 г.

СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ

В рамките на проект „Повишаване информираността на обществото по 
проблемите на възрастните хора и лобиране за техните права” 16 възрастни 
доброволци от община Антоново бяха обучени по темата „Възрастните хора и 
бедствията”. Разгледани бяха различни казуси, свързани с реакците в критични 
ситуации и с психологическата подготовка за посрещане на бедствия. 

Доброволците проведоха и информационна кампания сред своите съграждани 
за предотвратяване на различните видове телефонни измами. 

Ученическите екипи по първа помощ показаха добри знания и умения

София
29 май 2014 г.

Слънчевото утро събра в парковото пространство пред НДК над 150 доброволци 
и приятели на Столичната организация на БЧК на заключително състезание между 
ученическите екипи по първа помощ. Надпреварата откри председателят на СО 
на БЧК проф. Здравко Маринов. Той поздрави отборите и техните ръководители 
за старанието при подготовката и пожела успех на всички участници.

Пред погледите на многобройните зрители, победителите в териториалните 
прегледи между над 45 училища трябваше да преминат през шест състезателни 
пункта и да докажат познанията си по оказване на първа долекарска помощ на 
пострадали в различни ситуации и информираността си за историята на Българския Червен кръст. Състезатели, съдии, 
статисти, доброволци и служители на столичната организация бяха облечени в тениски с логото на БЧК и с фирмата-
спонсор „Медика”. Висококвалифициран съдийски състав от лекари и членове на столичния Младежки авариен екип отличиха 
като най-подготвен при малките отбора на 38 ОУ “Васил Априлов”, а деветокласниците от НПМГ „Акад. Любомир Чакалов” 
победиха при големите. Всички участници получиха медали и подаръци, а най-добрите бяха отличени с купи и грамоти.

Подаръците и лакомствата за участниците в празника осигуриха издателство „Захарий Стоянов”, фирмите „Медика”, 
„Натурпродукт” и „Нестле”.
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Областната организация на БЧК предостави на ЦНСТ “Слънце” в Каспичан 
хранителни продукти, закупени с помощта на дългогодишни спомоществуватели. 
Дарението включва мляко и млечни произведения, плодове, зърнени закуски и сладки 
изкушения за малчуганите.

„Приятели с водата”

Ямбол
27 май 2014 г.

Дарение за уязвими деца

Шумен
30 май 2014 г.

Представители на областната организация на БЧК бяха специални гости в ОДЗ 
„Приказка”, където се проведе 15-ото традиционно състезание по плуване за деца 
от детските градини. Малчуганите-спортисти, разпределени в осем отбора, се 
състезаваха в четири различни дисциплини, демонстрирайки умения по плуване и 
спасяване. През почивките състезателите се забавляваха с програмата, подготвена 
от техни връстници. Като награда за показаните знания, всички участници получиха 
купи и медали от община Варна - организатор на събитието, и награди и подаръци 
от Българския Червен кръст.

Състезание по плуване за деца

Варна
16 май 2014 г.

ВОДНО СПАСЯВАНЕ

С много ентусиазъм и желание, под формата на викторина, третокласниците 
от СОУ „Св. Климент Охридски” демонстрираха в „открит урок” знанията си по 
теми, свързани с правилата за водна безопасност около дома, басейна, плажа и във 
вътрешните водоеми. Обучени от своите класни ръководители по програмата на 
БЧК за превенция на водния травматизъм сред деца „Приятели с водата”, те вече 
познават водата като важна част от нашия живот и могат да контактуват безопасно с нея.

За своето старание малките възпитаници получиха награди, предоставени от дирекция „Водноспасителна служба” към НС 
на БЧК.

БЧК реализира програмата в партньорство с регионалния инспекторат по образование и с ръководството на СОУ „Св. 
Климент Охридски”. Учебните помагала за учителите и учениците са разработени с финансовата подкрепа на СПОРТ ДЕПО 
- официален представител на SPEEDO за България. 

Съгласно споразумението с МВР, 
БЧК проведе със служители на пожарна 
безопасност, охранителна, гранична и 
пътна полиция два курса за работа с 
основни спасителни средства и първа 
долекарска помощ при водни инциденти.

Учебната програма включваше пет 
часа по водно спасяване и три - по 
оказване на първа долекарска помощ. 
Преподаватели в курсовете бяха д-р 
Бойка Янева, лектор по първа долекарска 

БЧК обучава полицаи за действия при водни инциденти

Смолян
28, 29 май 2014 г.

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

www.redcross.bg

помощ, и Огнян Данчев, инструктор по водно спасяване. При голям интерес се 
проведоха и практическите тренировки по двата модула на обучение. 

Всички участници от областта получиха сертификати от Българския Червен 
кръст. 


