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БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ 
 

Празници и инициативи 
Добрич 
7 oктомври 2016 г. 

Доброволците от БМЧК-Добрич отпразнуваха Световния ден на усмивката. Младите 
червенокръстци отправиха послания за добро настроение, снимаха се със съгражданите си и ги 
приканиха да споделят какво ги кара да се усмихват. Кметът Йордан Йорданов също уважи с 
присъствието си инициативата на младежите. 

  
Пловдив 
8 октомври 2016 г. 

Доброволци от БМЧК-Хисаря организираха акция по повод Международния ден без насилие. 
Младежите раздаваха материали със спешни номера и факти за насилието в България и в ЕС, след 
което проведоха кратко запитване на тема "Какви мерки можем да предприемем, за да намалим 
наслието?". Граждани и гости на града се включиха в събитието с ентусиазъм. 

  
 



Бюлетин 
 

 

Издание на Българския Червен кръст    
 2 

 
 
 

Със съдействието на училищното 
ръководство в Професионална гимназия 
по транспорт „Христо Смирненски“ – 
Крумовград, бе учреден клуб на БМЧК  

Новите членове единодушно взеха 
решение той да носи името „Заедно във 
всичко“. Младежите избраха своето 
ръководство в лицето на Ангел Алексиев и 
Венета Марчева и приеха план за работа 
през 2017 г. На събранието присъстваха 
Пепа Чолакова – експерт по младежка 
дейност, и заместник областните 
координатори – Елена Георгиева и 
Антония Ячкова.  

Новопостъпилите доброволци 
преминаха обучение по основни знания за 
Червения кръст и работа с нормативни документи. 

 
Шумен 
1 октомври 2016 г. 

Доброволци на БМЧК проведоха 
обучение на тема „Превенция на 
ХИВ/СПИН и рисково сексуално 
поведение”. Обучителите Александър 
Пламенов и Димо Савов запознаха 
младежите с болестта, с механизмите 
на заразяване, с техниките на 
изследване и с методите за 
предпазване. Доброволците, от своя 
страна, предложиха иновативни начини 
за представяне на темата сред свои 
връстници. 

 
Кърджали 
10 октомври 2016 г. 
 
В рамките на проект "Знанието побеждава агресията и насилието" на БМЧК-Кърджали доброволци от 
клуб „От сърце“ стартираха провеждането на ателиета по психосоциална подкрепа с ученици от 
четвъртите класове на СУ “Васил Левски“ – Ардино. Темите "Емоции", "Стрес", и "Взаимоотношения" 
бяха представени на младежите чрез теоритични знания, игри и дискусии.  

  
 

Кърджали 
5 октомври 2016 г. 
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СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ 

 

Обучение по първа долекарска помощ 
 
Ямбол 
5 октомври 
2016 г. 

В квартален клуб „Георги Дражев” се проведе 
базово обучение по първа помощ за членове и 
доброволци на червенокръстката структура. 
Инициативата имаше за цел да повиши готовността на 
участниците за оказване на първа помощ при травми и 
инциденти. Обучението е продължение на стартиралите 
през миналата година курсове по ПДП, насочени към 
хората от третата възраст. Лектор беше Добриела 
Праматарова – специалист в областната организация на 
БЧК. 

 
 

ФОНДОНАБИРАНЕ 

Шумен 
октомври 2016 
г. 

Областният съвет на БЧК подпомогна с хранителни продукти и дрехи самотна многодетна майка 
от село Мировци, община Нови пазар.  

Предоставени бяха и 20 пакета с хранителни продукти на самотно живеещи и болни възрастни 
хора. Инициативата е по повод Международния ден на възрастните хора. 

 

 
 

Издава: Национален съвет на Българския Червен кръст 

Дирекция “Връзки с обществеността и фондонабиране” 
Материали: Лора Пеева; графичен дизайн: Василена Куртишева 

Тел: 81 64 727, 81 64 866 

e-mail: pressoffice@redcross.bg; www.redcross.bg 
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