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БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ
БЧК и известни български художници връчиха стипендии за творческо развитие на деца с
проблеми
София
17 януари 2016 г.

Българският Червен кръст отличи официално победителите от Националния конкурс за стипендии за творческо развитие на
деца и младежи със специални образователни потребности и/или нисък социален статус за учебната 2015/2016 г. Стипендиите
за първо, второ и трето място, с помощта на които младите творци ще могат да продължат развитието си в областта на
изкуството, варират от 150 до 300 лв. Те ще бъдат предоставяни чрез областните съвети на БЧК в продължение на пет месеца.
В галерия „Академия” наградите бяха връчени от проф. Анна Бояджиева, председател на журито на конкурса и уредник
на галерията, от известния български художник проф. Греди Асса, от зам.-председателите на Българския Червен кръст
проф. Здравко Маринов и д-р Валентин Пеев, от зам.-генералния директор на организацията д-р Славита Джамбазова,
от председателя и директора на БМЧК Мария Христова и Деница Баръмова и от официалните гости - представители на
министерствата на културата, образованието и науката, младежта и спорта, на Държавната агенция за закрила на детето.
Стефан Стефанов от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” обяви, че ще организират в пожараната
тържество за рождения ден на едно от децата.
С професионалната помощ на проф. Греди Асса и проф. Здарвко Маринов, малките художници нарисуваха две картини с
благотворителна цел на тема „Приятелството.”
Гост на тържественото събитие в Националната художествена академия бе победителката в българското издание на
„Детска Евровизия” за 2015 г. Габриела Йорданова. Тя поздрави с песен талантливите си приятели и се включи заедно с тях
в изработването на картините.
Тази година подкрепа за хуманната кауза на Червения кръст и за провеждането на събитието оказаха Сосиете Женерал
Експресбанк, Адастра България, Национална художествена академия и много индивидуални дарители.
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Бюлетин
Отчетна кампания
Варна
16 януари 2016 г.
Делегатите на отчетното събрание на клубовете на БМЧК единодушно одобриха
дейността на доброволците за 2015 година, представена от областния координатор
Ирина Димитрова и плана за дейност през 2016 година.
Гости на младежите бяха Василена Александрова, член на Оперативно бюро на
БМЧК, Радослав Митев, член на Оперативно бюро на БМЧК и ресорен отговорник
за област Варна и Петър Петров, главен специалист организационно развитие в дирекция БМЧК.
Те поздравиха доброволците за проведените акции, кампании и обучения и им пожелаха успешна и ползотворна година.
Шумен
15 януари 2016 г.

На годишното отчетно общо събрание присъстваха делегати от младежките
червенокръстки клубове в града и от общините Каспичан, Смядово, Велики Преслав
и Никола Козлево.
Областният координатор Георги Генчев отчете дейността на БМЧК за изминалия
двугодишен период. Поради прекратяване на неговите правомощия и тези на
Мартин Миланов като зам.-областен координатор, събранието избра за областен
координатор на БМЧК-Шумен Деян Иванов, а за негов заместник - Димо Савов.
Двамата са ученици в природо-математическата гимназия „Нанчо Попович.
Делегатите приеха и план за дейността през 2016 г.
Гости на събранието бяха Василена Димитрова – член на Оперативно бюро на
БМЧК, Петър Петров – главен специалист организационно развитие в дирекция
БМЧК, представители на партньорски организации от Шумен.

Ловеч
18 януари 2016 г.

Клубовете на БМЧК в Ловеч, Летница, Троян, Тетевен, Априлци и Луковит
проведоха годишното си общо събрание. Делегатите отчетоха дейността за 2015
година и начертаха нови планове за 2016 г. Приоритет в работата ще бъдат децата
и възрастните в неравностойно положение, солидарността между поколенията,
здравословният начин на живот и превенцията на наркоманиите и тютюнопушенето.
Гости на събранието бяха Албена Йончева – ръководител на доброволците
към регионалната библиотека „проф. Беню Цонев”, и директорът на областната
организация на БЧК Цветомира Георгиева.

ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ
Общи събрания
София
8-16 януари 2016 г.
Успешно приключи отчетната кампания в шестте териториални центъра на
Столичната организация на БЧК. Делегатите отчетоха и оцениха дейността си за
изминалата 2015 г., планираха бъдещи насоки за работата си и конкретните задачи
за 2016 г.
С чувство на удовлетворение червенокръстците споделяха трудностите и
радостта от добрите дела, дали подкрепа, надежда и топлина на много нуждаещи се
хора. Равносметката от постигнатото е изградената действена мрежа от дружества
и доброволци във всички райони на София, които са разпознаваеми от обществото
и се ползват с авторитет и влияние сред институциите и организациите-партньори.
Висока оценка за дейността си получиха и доброволците на младежките структури
на териториалните организации.
Гости на отчетните събрания бяха председателят на БЧК Христо Григоров и
проф. Здравко Маринов - зам.-председател на БЧК и председател на Столичната
организация на БЧК, доц. д-р Красимир Гигов - генерален директор на БЧК и
директорът на БЧК-София Петранка Недялкова.
В поздравленията си гостите изразиха задоволство от дейността на
териториалните центрове и на Столичната организация на БЧК, изказаха
благодарност към доброволците за тяхната всеотдайна работа за успешното
реализиране на червенокръстките каузи.
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