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Бюлетин
„Великден за всеки“

София
3 април 2016 г.

Общо събрание

Бъ л га р с к и я т  Ч е р в е н  к р ъ с т  с е 
присъедини към Националната кампания 
„Великден за всеки“ - „Дари празник 
на баба и дядо“, която се провежда 
по инициатива и под патронажа на 
омбудсмана на Република България Мая 
Манолова. Целта е да бъдат подпомогнати 
с ваучери за 20 лева най-нуждаещите се 
пенсионери, които ще могат да пазаруват 
хранителни продукти в 5 000 магазина 
в цялата страна. Списъците ще бъдат 

София
2 април 2016 г.

В общото събрание на Планинската спасителна служба на БЧК участваха Христо 
Григоров – председател на БЧК, д-р Славита Джамбазова – зам.-генерален директор 
и д-р София Стоименова – главен секретар.

Председателят на УС на ПСС Веселин Ганчев и Радко Марков – директор на 
дирекция ПСС, отчетоха дейността на планинските спасители за периода, запознаха 
присъстващите със случаите на оказана помощ и с оновните направления, по които 
работи ПСС. През изминалата година спасителите са помогнали на 1 878 пострадали 
в планината, като инцидентите на ски-писти са били 1 755.

Делегатите  гласуваха попълването на състава на ръководните органи на ПСС, като избраха за член на УС на ПСС Марин Хитров 
– началник на отряд ПСС-Троян, и за член на КК на ПСС – Павел Тодоров – зам.-началник на отряд ПСС-Благоевград.

В своето приветствие към делегатите на форума председателят на БЧК Христо Григоров подчерта специфичния характер на 
планинското спасяване и необходимостта от финансиране за съвременна техника, за съоръжения и екипировка на планинските 
спасители, които да подпомогнат успешната им и безопасна работа. Изказвания и приветсвия от името на БЧК направиха и зам.-
генералният директор д-р Славита Джамбазова и главният секретар д-р София Стоименова.

ФОНДОНАБИРАНЕ

изготвяни от пенсионерските клубове по места и от кметовете на общини.
Всеки може да подпомогне каузата със SMS на кратък номер 1255 за всички мобилни оператори, на стойност 1 лев, освободен 

от ДДС. Средства се набират и по разкритата от БЧК за целите на кампанията банкова сметка:
IBAN: BG03BUIB98885029906100
Банков код: BUIBBGSF
Изрично условие на кампанията „Великден за всеки“ е при попълване на платежното нареждане да се посочва общината, за 

която се прави паричното дарение. Целта е децентрализация на набраните средства и да се знае с какъв паричен фонд разполага 
всяка община и със съответната сума да се купят ваучерите за храна.

Постъпленията ще бъдат разпределяни от специално сформиран за целта обществен съвет. Актуална информация за набраните 
финансови средства и за дарителите можете да намерите на интернет страницата на БЧК - www.redcross.bg

Лица на кампанията „Великден за всеки“ – „Дари празник на баба и дядо“ са Николина Чакърдъкова, Криско, Йордан Йовчев, 
Тити Папазов, Деси Бакърджиева, Тончо Токмакчиев, Румен Луканов.

ПЛАНИНСКО СПАСЯВАНЕ
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Акции на клуб „Милосърдие”
Пловдив
31 март - 1 април 2016 г.

Доброволци на БМЧК от клуб „Милосърдие” в Сопот, съвместно с ОДЗ „Приказен 
свят”, проведоха акция „Да четем повече”. Инициативата е част от проекта „Бисерче 
вълшебно”, заложен в програмата на детската градина и част от традицията 
доброволци да четат произведения на децата. 

Съвместно с децата и младежите от Дневен център за работа с деца и възрастни 
с увреждания, доброволците организираха още една акция - „Да се трудим заедно”. 
Те обновиха приемната на БЧК, засадиха цветя, почистиха и боядисаха дърветата в 
градината. А по повод Деня на шегата посетиха малчуганите от детска градина „Роза” 
и превъплотени в различни забавни герои четоха с тях хумористични приказки. 

Международeн ден на детската книга
Стара Загора
2 април 2016 г.

По повод Международния ден на детската книга доброволци на БМЧК посетиха 
Центъра за настаняване от семеен тип „Малък групов дом” и подариха книги на 
децата. 

На открито, в парк „Пети октомври”, бе организирано и четене на книжки за 
малчуганите от града.

Помощ за възрастните хора
Шумен
30 март 2016 г.

Студентите от новоучредения клуб на БМЧК към Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” дариха офис 
техника и консумативи на Дома за стари хора “Д-р Стефан Смядовски”, с цел подпомагане на арт и трудотерапевтичните 
дейности на възрастните хора.

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

Работа с деца–аутисти
София 
2 април 2016 г.

По повод Световния ден за повишаване информираността на обществото по 
въпросите на аутизма, в столичния Зоопарк се проведе детски празник под надслов 
„Не бъди безразличен, бъди различен”.  Събитието организираха Асоциация 
„Аутизъм”, БМЧК-София, Sutherland, Фондация Изиарт и Зоологическата градина.

Наред с децата-аутисти в творческите ателиета и в двигателните игри се 
включиха и деца - посетители в Зоопарка. Целта на инициативата бе всички да се 
въвлекат в обща творческа среда и по непринуден начин широката общественост 
да се запознае с въпросите на аутизма.

Доброволците на БМЧК участваха в творческите работилници – стенопис, 
пиксел-арт, пясъчни рисунки, изработка на маски, рисунки с отпечатъци на ръце, 
ателие по Зумба, и в организирането на самостоятелни пунктове за демонстрация 
по първа помощ и двигателни игри. 

Нови клубове на БМЧК
Ямбол
март 2016 г.
Към Читалище „Умение - 2003” БМЧК учреди нов клуб със същото име. Доброволците си избраха ръководство - координатор, 

зам. координатор и протоколчик, и заявиха желание да работят в направления Социално-помощна дейност и Екология. По 
повод Световния ден на водата те проведоха своята първа информационна кампания и разпространиха в петте общини на 
областта листовки „Пътят на водата от извора до кранчето“.
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Уроци по толерантност

Обучения за доброволци
Варна, СОК „Камчия“
2-4 април 2016 г.

По проект „Здравето е за всички“, 
финансиран от Фонд за подпомагане и 
оптимизиране на дейностите на БМЧК 
на областно и междуобластно ниво 
„Мисли глобално, действай локално“, бе 
организирано обучение за доброволци от 
клубовете в Игнатиево, Бяла,  Варна, Вълчи 
дол, Дългопол, Провадия и Суворово.

Медиатори, подготвени за провежда-
не на кампании, запознаха младите 
червенокръстци с темите „Превенция 
на HIV/СПИН и сексуално рисково 
поведение“ и „Здравословно хранене“.

В  п р о г р а м а т а  н а  м о д у л а  з а 
„Здравословно хранене“ беше включено 
р а з р а б о т в а н е т о  н а  е д н о д н е в н о 
здравословно меню и на постери за 
превенция на различни зависимости, 
водещи до здравословни проблеми - 
тютюнопушене, алкохол, прекомерна 
консумация на храни и затлъстяване. 

Участниците в модул „Превенция 
на HIV/СПИН и сексуално рисково 
поведение“ се научиха как правилно и 
безопасно се употребява презерватив, 
как, кога и къде може да се направи 
безплатен анонимен тест и планираха 
провеждането на кампания по повод 
Световния ден за съпричастност към 
засегнатите от ХИВ/СПИН.

Монтана
4 април 2016 г.

Нови доброволци от клубовете 
на БМЧK преминаха обучения по 
общи знания за Червения кръст и 
червенокръсткото движение. Водещи 
бяха Мелинда Рангелова и щатният 

С учредително събрание в Батак бе създаден общински клуб на БМЧК. 
Областният младежки координатор, щатният служител на БЧК и трима доброволци 
разясниха на младежите целите, принципите и дейностите на най-голямата 
доброволна младежка организация в България. Събранието избра ръководство 
и гласува календарен план за 2016 г. 

Пазарджик 
31 март 2016 г.

Стара Загора
29 март 2016 г.

При висок интерес и активно 
участие премина обучението по първа 
долекарска помощ за доброволци на 
БМЧК, в което участваха 13 младежи.

специалист Благовеста Нончева, 
които поднесоха информацията за 
историята на движението, за емблемата, 
принципите и структурата с помощта на 
интересни клипчета и пъзели. Особен 
интерес предизвика разглеждането 
на етичния кодекс и използването на 
емблемата на Червения кръст.

Шумен
4 април 2016 г.

Доброволци от БМЧК-Шумен и от клуб 
„Надежда“ в Никола Козлево участваха в 
тренинг-обучение на тема: „Зависимости 
и превенция”. По атрактивен начин 

младежите бяха запознати с видовете 
психо-активни вещества и с пагубното 
им въздействие върху организма. 
Начините за превенция и за справяне 
с проблема бяха отработени по групи, 
като младите хора сами изработиха 
алгоритъм „Стъпка по стъпка” за 
различни ситуации на зависимости. 

Пред групата бяха презентирани 
истории на известни певци, актьори, 
спортисти, които в реалния си живот 
са били наркозависими. Използван 
бе методът „Сторителинг“, който дава 
възможност за дискусии и работа в 
малки групи по конкретни казуси и 
споделяне на лични преживявания.

Обучението се проведе съвместно с 
общинския здравен център в Шумен.  

Габрово
28-30 март 2016 г.

Доброволците на БМЧК продължават с 
уроците на тема „Да бъдем толерантни към 
децата с увреждания” в ОУ „Неофит Рилски”. 

Пред учениците от шести и седми 
к лас бяха предс тавени основните 
различия на тези деца и бе акцентирано 
на толерантността като основен способ за 
комуникация с тях.  Да бъдеш приятел, да 
разбираш и оценяваш човек, който няма 
твоите възможности, това промотираха 
младите червенокръстци.

Предстоят ателиета за изработка 
на подаръци от учениците за децата, 
посещаващи Дневен център за деца и 
младежи с увреждания в града.
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Бургас
март 2016 г.

Доброволци на БМЧК представиха пред децата от ОДЗ „Моряче“ и ОДЗ „Райна 
княгиня“ сценката „Добротворци“, която по достъпен и занимателен начин запознава 
малчуганите с начините за оказване на първа помощ на пострадал и за справяне с 
кризисни ситуации.

Животните, герои в пиеската, са попаднали в беда - къщичката им гори и до един 
са ранени и уплашени. Но няма място за паника, защото при тях идва Доброволецът, 
който знае как да превърже раните им и да ги успокои. След обаждане на телефон 
112 пристига и Пожарникарят, а децата вече знаят какво трябва да предприемат в 
подобни случаи.

Сценката ще обиколи повечето детски градини в града и околните общини. 
Предстои да бъде играна и на Форума „Зона здраве“ в един от двата големи търговски 
центъра в Бургас.

Габрово
28 март 2016 г. 

Лекции „Здравословно хранене” 

Доброволките на БМЧК Михаела Конова и Мануела Бояджиева изнесоха две 
лекции на тема „Здравословно хранене” пред петокласници от СОУ „Максим Райкович” 
в Дряново. Децата бяха запознати с важните за човешкото здраве хранителни 
вещества, с ролята на витамините и получиха основни съвети за правилно хранене.

На всички бяха раздадени информационни материали по темата, предоставени 
от РЗИ.

СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ

„Добротворци“

Ямбол
март 2016 г.

Програма „Хелфи“

С цикъл от лекции за видовете рани, изгаряне, ужилване, измръзване, кръвотечение 
и др. продължават заниманията по програма “Хелфи” с четвъртокласници от ОУ „П. Р. 
Славейков”. В продължение на 12 учебни часа доброволците на БМЧК ще учат децата 
как да си помагат сами в случай на нараняване, ако им се наложи да си оказват първа 
помощ. Темите са съчетани с практически упражнения и игри. 

Стара Загора
29 март 2016 г.

Доброволките на БМЧК Йоана Димитрова и Патриция Панева стартираха 
обучителната програма „Хелфи” на територията на града с лекция пред ученици от 
трети клас на ОУ ”П.Р.Славейков”.

Видин
29 март 2016 г. 

За обмен на добри практики и иновативни решения

Във втората международна среща „Източна социална мрежа”, организатор на която е Национален алианс за социална 
отговорност, присъстваха доставчици на социални услуги от Република България и Република Сърбия - представители на 
БЧК – Видин, и на СЧК – Зайчар. Целта на събитието бе създаване на платформа за комуникация, обмен на добри практики и 
апробиране на иновативни решения и инициативи между организации и институции в социалната сфера.
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София
март 2016 г.

Успешно приключи кампанията за безвъзмездно кръводаряване по проекта на Столичната организация на БЧК „Хайде с 
нас! И твоята кръва е важна!”. Специалисти от БЧК, от Националния център по трансфузионна хематология и 45 доброволци 
на младежката червенокръстка организация проведоха разяснителни информационни акции сред най-големите ученици 
от 15 столични училища. В последвалите кръводарителски акции над 300 младежи, навършили 18 години, пожелаха да 
дарят кръв и 255 бяха одобрени за кръводарители. Както всяка година кръв дариха и доброволци от БМЧК, навършили 
пълнолетие. 

„Хайде с нас! И твоята кръв е важна!”

Кърджали
31 март 2016 г.

Дружеството на БЧК към професионална гимназия „Руска Пеева“ в град Джебел 
и симпатизанти на БМЧК организираха благотворителна инициатива, която протече 
под мотото „Топла дреха“.

Със съдействието на учители, общественици и кметове на малки населени 
места в общината, бяха събрани 30 кашона дрехи, спално бельо, обувки и играчки. 
Дарението бе предоставено на социално слаби и уязвими самотни възрастни хора 
и семейства в риск от  Джебел, от селата Чакалци, Тютюнче и Плазище, както и на 
младежите от Защитеното жилище в Кърджали.

Следващата инициатива на членовете на дружеството ще се реализира в 
навечерието на Великден, когато ученици от дванадесети клас на гимназията 
със специалност ,,Ресторантьор” ще приготвят топъл обяд за 15 деца в риск от ПГ 
“Руска Пеева“ и за 15 самотни хора от Джебел. За реализирането на тази дейност 
доброволците разчитат на средства, набрани със съдействието на учителите от 
гимназията, гражданите и общинската управа.

„Топла дреха“

Видин
29 март 2016 г. 

По проект на Българската хранителна банка - “Неделна раничка”, областната 
организация на БЧК получи хранителни пакети на стойност 3 451.88 лв. Дарението е 
предназначено за деца в семейства с ниски доходи и в тежко социално положение, 
сираци и полусираци.

С 13 вида продукти ще бъдат подпомогнти 40 деца от община Видин и 80 деца 
от община Белоградчик. Целта на „Неделна раничка” е те да могат да се хранят 
пълноценно, за да посещават редовно учебните занятия. 

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
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Кюстендил, Сапарева баня
30 март-1 април 2016 г.

Водноспасителната служба на БЧК проведе семинар на тема „Превенция на 
водния травматизъм в страната. Партньорства и перспективи.” На срещата бяха 
разгледани и обсъдени възможностите за партньорство при реализиране на 
новите учебни програми по физическо възпитание и спорт и включеното в тях 
учебно съдържание в областта на водната безопасност. В разговорите участваха 

Водната безопасност на децата – важна задача

ВОДНО СПАСЯВАНЕ

директори на областни организации на БЧК, представители на Регионалните инспекторати по образование от 10 области и 
на Националната спортна академия „Васил Левски”. 

Антон Налбантов, директор на дирекция ВСС презентира дейността по водно спасяване и запозна присъстващите с 
програмите за превенция, които БЧК осъществява в училищата. Уточнени бяха конкретните ангажименти на БЧК и МОН за 
предстоящото реализиране на обученията.

Видин
1 април 2016 г. 

Доброволци на БМЧК запознаха малчуганите от няколко възрастови групи на 
ЦДГ „Детелина” с основни правила за къпане в басейни и открити водни площи, 
обясниха им как трябва да реагират преди, по време и след воден инцидент.

Водноспасителен минимум за най-малките

Варна
март 2016 г.

След успешно положен заключителен изпит по теория и практика на открития 
басейн „Приморски“, 15 спасители ще получат документ за завършен курс, с право 
да работят на плувни басейни и водни паркове във всички държави от Европейския 
съюз.

Нови водни спасители

В продължение на 65 учебни часа, новите 15 спасители усвоиха знания, техники и тактики за спасяване, умения за оказване 
на първа помощ при воден инцидент.

Предстои стартирането на нов курс за спасители на басейн и курс за спасители на море.

Добрич
29 март 2016 г.

Областната организация на БЧК проведе изпит на участниците в поредния курс за 
водни спасители. Успешно се представиха и покриха норматива за басейни всичките 
14 кандидати, а 7 от тях – и за открити водни площи и море.

Изпитната комисия беше в състав Иван Георгиев – гл. специалист от 
Водноспасителната служба на БЧК и Петър Андреев от БЧК-Добрич.

Стара Загора
31 март 2016 г.

Приключи курсът за квалификационна степен „Воден спасител на плувни басейни 
и водни паркове“, организиран от областната организация на БЧК. Обучаваните 
и явили се на изпита 8 курсисти демонстрираха сериозни знания и умения и се 
справиха успешно както с теоретичните, така и с всички елементи от практическите 
изпитни изисквания.

За добрата им подготовка заслуга имат лекторите Стоян Шопов – инструктор 
по водно спасяване, доц. д-р Георги Арабаджиев – национален консултант по 
анестезиология и реанимация и адвокат Деница Манолова. 


