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„Купи и дари“

БЧК раздава хранителни продукти, набрани в съвместната кампания с магазини 
БИЛЛА.

София
Столичната организация на БЧК предостави на „Специализираната болница за 

долекуване, продължително лечение и рехабилитация” в Бухово първите количества 
хранителни продукти по програмата за съвместна благотворителна дейност на 
БЧК и „БИЛА-БЪЛГАРИЯ” ЕООД, дарени от клиентите в София. Ръководството на 
лечебното заведение прие с благодарност брашно, ориз, боб, захар, макарони, 
олио, консерви, вафли, бисквити и др. на стойност над 2 000 лв.

Благодарение на хората с добри и отворени за благодетелност сърца, храни 
получиха и 12 многодетни социално слаби семейства.

С храни, набрани от кампанията „Купи и дари“ за подпомагане на социално слаби 
български граждани и институции, БЧК подпомогна Дома за възрастни с умствена 
изостаналост и Дома за възрастни с психични разтройства и деменция в Твърдица.

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ

Солидарност с действията на Италианския Червен кръст

София
24 август 2016 г.

ПОДКРЕПА В БЕДА

Българският Червен кръст следи 
с  тр е в о га  с и т уа ц и я та  в  И та л и я 
и в с ъболезнователно писмо до 
Италианския Червен кръст изрази 
съчувствие към близките на жертвите 
и към засегнатите семейства, както и 
своята солидарност с действията на 
стотиците доброволци, мобилизирани 
за подпомагане на пострадалите райони 
- Аматриче, Акумоли, Пескара дел 
Тронто и Аркуата дел Тронто.

София

В столицата Рим е активиран 24-часов бедствен контролен център, в засегнатите зони работят мобилни оперативни 
центрове на Червения кръст. Говорителят на Италианския Червен кръст Томазо Дела Лонга обяви, че картината в Аматриче 
е ужасяваща и градът е напълно разрушен. Приоритет на спасителите в момента е да открият останалите живи. Местните 
доброволци предоставят психологична помощ на оцелелите, дежурят линейки, за прехраната на хората, принудени да напуснат 
домовете си, работят мобилни кухни.

Италианският Червен кръст непрекъснато предоставя информация за ситуацията в пострадалите от земетресението селища, 
съветва населението как да се грижи за собственото си здраве и живот в създадените условия, апелира за взаимопомощ, 
сплотеност и солидарност.

Българският и Италианският Червен кръст поддържат от десетилетия тесни връзки и осъществяват сътрудничество в 
различни сфери на хуманитарната дейност. В знак на солидарност и подкрепа в тази тежка ситуация нашата организация 
предостави на Италианския Червен кръст 5000 евро.

Сливен
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Варна
Варненци показаха истинска солидарност с хората в уязвимо положение, 

като се включиха активно в дарителската кампания за хранителни продукти на 
БЧК и БИЛЛА „Купи и дари“. Със събраните брашно, ориз, олио, варива, консерви, 
захарни и други изделия индивидуално бяха подпомогнати 77 души в затруднено 
материално положение и три социални институции - Дневният център за деца 
и младежи с умствена изостаналост, Центърът за социална рехабилитация и 
интеграция в града и Домът за стари хора в с. Ветрино.

В цялата страна набирането на продукти по съвместната програма 
продължава.

София
24 август 2016 г.

Дарение за болни деца

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

Сливен
август 2016 г.

Новопостъпили доброволци в БМЧК се събраха на организирана от щатния 
специалист и от областния координатор сбирка. На срещата присъстваха и 
доброволци с дългогодишна дейност в младежките червенокръстки клубове, 
които споделиха опита си с цел по-голяма мотивация за успешно участие на новите 
членове в организационния живот на организацията. През месец юли бе учреден 
и нов клуб на БМЧК с името „Охра”. Негов координатор е Йоан Попов, студент в 
Националната художествена академия.

Варна

Представители на Столичната червенокръстка организация, сред които и доброволци от БМЧК, посетиха Клиниката по 
детска клинична хематология и онкология към УМБАЛ „Ц. Йоанна – ИСУЛ” и се срещнаха с лекуващите се там деца. 

Гостите донесоха много подаръци – занимателни и образователни игри, интерактивна дъска, зарчета с емоции, мобилен 
сервиз с детски инструменти, уоки-токита, с които малките пациенти да поддържат връзка със сестрите, детски лаптоп, 
книжки за оцветяване, моливчета, пастели и предмети за оборудване на къщата за престой на лежащо болните деца и 
придружаващите ги родители.

Сумата за подаръците е набрана чрез кампания на младите доброволци през месец май по време на детския фестивал за 
спорт и изкуство Sofia Fun Fest. В кампанията се включиха и родители на деца от яслата в ОДЗ „Мечо Пух“. 

Директорът на Столичната организация на БЧК Петранка Недялкова разказа за мотивацията на младежите при подготовката 
на дарението, а управителят на клиниката доц. д-р Добрин Константинов благодари за хуманния жест, като подчерта че от 
дълги години БЧК подпомага грижата им за създаване на уютна среда в лечебното заведение.

Организационна сбирка
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ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СЕМЕЙНИ ВРЪЗКИ

Ловеч 
22 август 2016 г.

Заедно с представители на общинската и областнта администрация, доброволци 
на БМЧК, доброволци към регионалната библиотека „проф. Беню Цонев” и служители 
на БЧК-Ловеч, отбелязаха 139 години от освобождението на града от османско 
иго и установяването на местно управление. Официалните чествания започнаха с 
панихида в храм „Света Троица“ и поднасяне на венци и цветя на паметниците на 
загиналите за свободата на Ловеч.

Исторически годишнини

Монтана
август 2016 г.

Мобилна група на Регионалната здравна инспекция, съвместно с доброволци 
от общинските клубове на БМЧК, проведе бързи тестове за ХИВ на почиващите 
край басейни във Вършец. Да бъдат консултирани по темата, а също и да установят 
ХИВ статуса си, имаха възможност и други желаещи на мобилния пункт в центъра 
на Монтана, където бяха раздавани презервативи, информационни материали и 
картички с антиспин послания. 

Инициативата продължава в Чипровци, Габровница, Берковица и Лом.

Лятна антиспин кампания

София
26 август 2016 г.

Стартира глобална кампания на Международния комитет на Червения кръст 
“Възстановяване на семейни връзки”. В нея участват всички европейски национални 
дружества, включително и БЧК, които работят за издирване на хора, изчезнали 
по време на военни конфликти и бедствия. Целта на инициативата е да повиши 
обществената осведоменост за възможностите, които предоставят службите за 

„Проследи лицето” (Trace the Face)

Габрово
16-22 август 2016 г.

Десет доброволци от местни младежки клубове на БМЧК посетиха побратимения от тази година белгийски град Аалст и 
участваха в междукултурен младежки обмен „Градове на хумора и сатирата“, реализиран по програма „Еразъм+”. 

В продължение на цяла седмица българи и белгийци, с помощта на интерактивни игри и семинарни занимания, изследваха 
приликите и разликите между двата карнавала, колко силно е чувството на хумор на габровци и колко остра е сатирата на 
хората в белгийския град.

Кметът на Аалст Кристоф Даазе и заместник-кметът по европейско и международно сътрудничество Карим Ван Овермейре 
приветстваха младежите на пресконференцията, посветена на младежкото сътрудничество и на партньорството между двата 
града.

Междукултурен младежки обмен

ЧЕСТВАНИЯ

възстановяване на семейни връзки.
В сайта „Trace the Face”, който е достъпен за всяка точка на света, може да се издирва по снимка човек в неизвестност. За 

целта е необходимо търсещият да се обърне към най-близкия офис на Червения кръст или на Червения полумесец.
„Trace the Face” е единствената онлайн платформа до момента, чиято основна цел е да помогне на имигрантите и техните 

семейства да се намерят един друг. 
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Дирекция “Връзки с обществеността и 
фондонабиране”

Материали: Валя Горанова; 
графичен дизайн: Майя Маслинкова

Тел: 02/49 23 056, 02/49 23 057
e-mail: pressoffice@redcross.bg

www.redcross.bg

ВОДНО СПАСЯВАНЕ

„Млад спасител“

Варна
25-27 август 2016 г.

Петият национален турнир по водно спасяване „Млад спасител 2016” се проведе на плажа и в басейна на спортния комплекс 
СОК „Камчия”. Турнирът бе организиран от областната организация на БЧК – Варна и от Дружеството на специалистите по 
водно спасяване, с подкрепата на Водноспасителната служба на БЧК, община Варна и Българска асоциация спорт за учащи.

Състезанието откри председателят на областната червенокръстка организация Илия Раев и с пожелание за успешно 
представяне и спортсменски дух поздрави младите участници от името на председателя на БЧК Христо Григоров.

В надпреварата участваха 13 отбора от София, Смолян, Бургас, Стара Загора, Благоевград и Варна. На дисциплините в 
закрития басейн общо 104 деца, юноши и девойки демонстрираха умения и техники за овладяване на инциденти във вода, 
извличане на пострадал и първа помощ. Въпреки предизвикателствата на бурното море, те показаха смелост и издръжливост 
и в дисциплините на плажа.Турнирът завърши с плажна щафета.

Всички състезатели получиха грамоти, а победителите в индивидуалното и в отборното класиране – купи и медали, 
осигурени от община Варна, индивидуални награди от Водноспасителната служба на БЧК и покана за участие в лагер в 
Учебния център на БЧК в Созопол.

Главният съдия, Вили Цеков, председател на Дружеството на специалистите по водно спасяване поздрави участниците 
за проявения спортен хъс и закри турнира с пожелание за нова среща през следващото лято.

Празник на водното спасяване

За пета поредна година в Килифарево 
се проведе „Празник на водното 
спасяване“. Водолази демонстрираха 
спасяване на давещи се в басейн. 
Показани бяха четирите плувни стила 
и изваждане на предмет от дъното на 
басейна. 

Сред публиката бяха деца от 
младежките центрове на община 
Велико Търново и гости на Килифарево. 
Малчуганите получиха книжка с 
правилата за безопасно плуване, блокче 
за оцветяване и лакомства.

Велико Търново
25 август 2016 г.

Добрич
27, 28 август 2016 г.

В Международния военноисторически фестивал “Добричката епопея 1916-
2016”, пресъздаващ боевете през Първата световна война за освобождението 
на Добрич, участваха 150 реконструктори от Русия, Украйна, Латвия и Израел 
и 17 реконструкторски групи от България. Възстановката беше посветена на 
100-годишнината от боевете за защитата на Добрич и се проведе на територията 
на старите казарми в града.

Доброволци на БМЧК, доброволци по проекта на третата възраст и служители 
на БЧК раздаваха брошури, рекламни материали и минерална вода на публиката, 
оказваха първа помощ на нуждаещи се граждани.


