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Бюлетин
ПОДПОМАГАНЕ НА ПОСТРАДАЛИ ОТ НАВОДНЕНИЯТА 

Варна и Добрич

Във връзка с бедствената обстановка в някои области вследствие на последните сериозни наводнения, в резултат 
на направен анализ и оценка и след координация с кметовете на засегнатите общини, БЧК предостави помощи на тежко 
пострадали социално уязвими семейства.

Структурите на организацията по места поддържат постоянна връзка с общинските администрации за оказване 
на допълнителна подкрепа при необходимост.

София

Благодарение на щедро дарение в размер на 100 хил. лв от системата на 
Coca-Cola в страната, през месец декември 2014 г. Българският Червен кръст 
предостави на 130 домакинства, пострадали от наводненията в областите Бургас 
и Монтана, домакински електроуреди и помощи за ремонтни дейности. Около 
30 други семейства от Симеоновград и Димитровград бяха подпомогнати със 
средства за закупуване на дърва за огрев и смяна на подова настилка в домовете 
им. 

По волята на дарителя, част от дарените средства БЧК предостави на 
общинските администрации в Харманли и в с. Ново Паничарево, Приморско. Със 
сумата ще бъдат осъществени най-належащите ремонтни дейности в местните 
училища и в целодневната детска градина на Ново Паничарево.

Благотворителната кампания на БЧК за набиране на средства за пострадали 
от наводненията продължава. Дарения можете да направите на банковата 
сметка, обявена на интернет страницата на БЧК, или чрез SMS на кратък 
номер 1466 за всички мобилни оператори.

Шумен
4, 5 февруари 2015 г.

Кръводарителска кампания под надслов „Дари кръв, дари живот!”, организирана 
от БЧК и отделението по трансфузионна хематология към МБАЛ-Шумен се проведе 
в Сити център. Пункта посетиха 50 желаещи да дарят кръв, но кръводарители 
станаха 39 от тях. 

Доброволци на БМЧК разгласиха предварително акцията. Те раздаваха флайери 
и разясняваха на гражданите, че даряването на кръв е най-сигурната и безопасна 
форма, гарантираща здравето както на човека, който се нуждае от кръв, така и 
на дарителя!

Кръводарителска акция

Председателят на БЧК Христо Григоров и генералният директор доц. д-р 
Красимир Гигов посетиха двете области, за да се запознаят на място с конкретната 
ситуация и с необходимостта от оказване на помощ на пострадалите, някои от 
които са евакуирани. На нуждаещите в Дългопол, Провадия, Долни Чифлик и Аврен 
бяха предоставени минерална вода, одеяла, хигиенни пакети, дезинфектанти, 
консумативи за почистване – кофи, лопати, ботуши, ръкавици и чували за смет. 

СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ

Бургас

Областната червенокръстка организация осигури на 7 бедстващи семейства и 
на една жена с увреждания в кв. Долно Езерово и кв. Лозово постелъчен инвентар, 
възглавници, олекотени завивки, одеала, матраци и дрехи, предоставени от 
Общинския съвет на БЧК в Несебър и от хотел „Лагуна парк” - Сл.бряг.
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Съпричастност

Във връзка със Световния ден за 
борба с рака, доброволци от клубовете 
в Мадан и в с. Борино закичиха своите 
съученици с ръчно изработени розови 
лентички. Така те показаха подкрепа към 
засегнатите от коварната болест. 

Смолян
4 февруари 2015 г.

Нов клуб на БМЧК

Ямбол
януари 2015 г.

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

В ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” в с. Бояджик, община Тунджа, беше учреден 
клуб на БМЧК. Директорът на училището Ирина Станчева пожела успех на 
доброволците и изрази готовност за подкрепа на всичките им начинания. Стели 
Джамбазова, областен координатор на БМЧК, и доброволката Ивана Данкова 
запознаха учениците с дейността на младежката организация, със структурата 
и с нормативните документи. Младежите си избраха ръководство на клуба и 
заявиха, че ще работят в областта на социално-помощната дейност и първата долекарска помощ. Ръководител на клуба 
ще бъде Димитрина Димитрова, която ще подпомага учениците при реализирането на различни дейности.

На учредяването на новия клуб присъства и щатният специалист по младежка дейност в областната организация на 
БЧК Гергана Георгиева.

Специализирани обучения по психосоциална 
подкрепа

Продължават специализираните обучения на доброволци на БМЧК от клубовете 
в цялата страна за водене на ателиета по психосоциална подкрепа в училищата. 
Подготовката се осъществява по програма „Партньори за социална промяна”, 
подкрепена от Фондация „Велукс”. Целта е намаляване на уязвимостта на децата 
и младите хора в България. 

Шумен Добрич  

Международна среща за обмяна на опит

Доброволците от БМЧК бяха домакини на среща с младежи от България, Словакия, Испания, Великобритания, Румъния. 
Пред тях те представиха дейността на организацията си, как набират нови доброволци, къде и как се обучават. Срещата 
бе организирана от фондация „Оренда” по проект „Inspire, Engage, Empower”, осъществяван с финансовата подкрепа на 
Програма „Еразъм +” на ЕС . 

Варна
5 февруари 2015 г.
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