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Бюлетин
Председателят на БЧК с престижно звание

София
9 ноември 2016 г. 

ПРИЗНАНИЕ

Есенна кръводарителска кампания
Русе
8 ноември 2016 г. 

Областната организация БЧК, съвместно със Студентския съвет на Русенския 
униварситет „Ангел Кънчев“, организира кръводарителска акция. В нея се включиха 
14 доброволци на БМЧК, които преди акцията разпространиха плакати и флаери за 
предстоящото събитие. Да дарят кръв се отзоваха над 30 души, от които лекарската 
комисия одобри 16. За първи път дариха кръв 9 студенти, сред които и Даниел 
Лесли Гин бу Онана от Зимбабве, за когото това беше изключително преживяване.

Успоредно с акцията протече и  информационна кампания за донорството в 
България. 

Академичният съвет на Българската академия на науката и изкуството 
единодушно присъди научното звание „Академик“ на председателя на Българския 
Червен кръст Христо Григоров за неговите изключителни заслуги за опазването и 
развитието на гражданското общество у нас и за приноса към българската наука 
на авторските му издания в областта на националната история и на историята и 
развитието на Българския Червен кръст.

По повод удостояването с високото академично звание председателят на БЧК  
получи многобройни поздравителни адреси.

„От свое име и от името на благоевградската общественост искам да отправя най-
искрени благопожелания. Вие сте достойна и светла личност, както за Благоевград 
и Пиринския край, така и за цяла България. Вие сте истински българин и достоен 
наследник на Ичко Бойчев, който оставя силен отпечатък в националната ни 
историческа памет. Памет, за която Вие не спирате да се борите, да търсите начини 

СОЦИАЛНО-ЗДРАВНА ПОЛИТИКА

Обучение по първа помощ

Ямбол
9 ноември 2016 г.

Съгласно договореност между БЧК и ръководството на Държавно горско 
стопанство – Елхово, 25 служители на ведомството преминаха специализирано 
обучение по първа долекарска помощ. Основната цел бе придобиване на конкретни 
знания и практически умения за прилагането на подходящи животоспасяващи и 
животоподдържащи действия на пострадал на мястото на инцидентa или в близост 
до него до идването на екип на Спешна медицинска помощ. Разгледани бяха и 
рисковете от ухапване от бозайници, влечуги и насекоми и мерките за оказване на 
първа помощ в такива случаи. Заниманията, които включваха лекции, дискусия, демонстрации и практически упражнения, 
проведе Добриела Праматарова – специалист „Първа помощ” в БЧК-Ямбол.

Участниците имаха възможност да задават въпроси и да обсъдят конкретни случаи от практиката, свързани със спецификата 
на дейността им като служители на горското стопанство. 

да достигнете до хората, до младите, до поколенията, които да я предават и помнят, да я отстояват.
Продължавайте да подавате ръка на хората, които имат нужда и които вярват в доброто, от което всички ние се нуждаем 

всеки ден!” – се казва в поздравлението на кмета на Благоевград Атанас Камбитов.
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Бюлетин
БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ

БЧК и Кока-Кола хранят деца в неравностойно положение

София област
10 ноември 2016 г. 

Безплатен топъл обяд ще получават 
в училище 78 социално слаби деца 
от община Драгоман. Програмата се 
реализира в рамките на Партньорска 
мрежа за благотворителност на БЧК и 
вече трета година се финансира от Кока-
Кола ХБК България. 

В началото на учебната 2016-2017 г. 
компанията дари и спортни артикули  

Здравословно хранене и здравословен начин на живот

Ямбол
8 ноември 2016 г.

По повод Европейския ден на здравословното хранене и готвене - 8 ноември, 
доброволци на БМЧК проведоха информационна кампания с цел повишаване 
информираността на младите хора за здравословния начин на живот. По темата 
бяха изготвени брошури, които включваха съвети и съвременни изисквания за 
здравословно хранене, съвети за пазаруване и готвене, нарушения на хранителното 
поведение и списък на здравословни храни. На специално обособен пункт със 

на учениците от СУ „Христо Ботев“ в града, включени в „Топъл обяд“.
В партньорство с БЧК и с финансово обезпечаване от Кока-Кола ХБК от месец декември още 100 деца от областите Видин 

и Търговище ще се хранят безплатно в училище. 
През учебната 2016/2017 г. 1 400 деца в неравностойно положение от 25 области в страната, ще получават всеки учебен 

ден безплатна топла храна в училище. 

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

Обучение за работа с деца със специални потребности
Пловдив
5 ноември 2016 г.
С обучение по темата „Социално-помощна дейност и работа с деца със специални 

потребности” доброволците на БМЧК стартираха проект „Приятели без граница”. 
Предвидени са различни дейности, развиващи потенциала на децата от Помощно 
училище „Стефан Караджа” в Пловдив. Един от лекторите на обучението бе 
директорката на училището, която с радост прие доброволческата инициатива. 

знака на БЧК, младежите раздаваха плодове и информационни материали в подкрепа на здравословното хранене.

Кърджали
11 ноември 2016 г.

Приключи провеждането на ателиета по психосоциална подкрепа за 
четвъртокласници и осмокласници от четири училища в област Кърджали. Сесиите, 

Психосоциална подкрепа

включващи темите „Емоции“, „Стрес“ и „Взаимоотношения“, се реализираха в рамките на проект “Знанието побеждава агресията 
и насилието”, финансиран от фонд “Мисли глобално, действай локално” на БМЧК. Осем екипа доброволци на БМЧК от Кърджали, 
Крумовград, Ардино и Момчилград проведоха 16 ателиета, в които активно участие взеха над 356 ученици.
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Бюлетин

Бургас
7 ноември 2016 г.

Нови доброволци в редиците на БМЧК

НОВА КНИГА

БЕДСТВЕНА ГОТОВНОСТ

Добрич
8 ноември 2016 г.

Доброволци на ДЕРБАК, БМЧК и МАЕ, съвместно с представители на районно 
управление на МВР и района служба „ПБЗН” в Шабла участваха в учебно занятие 
по бедствия, аварии и катастрофи.

В ОУ „Асен Златаров” беше инсценирано земетресение с епицентър на 50 км. 
в Черно море, в резултат на което възниква пожар в училищното електрическо 

Учебно занятие

София
7 ноември 2016 г.

Това е заглавието на книгата, която дългогодишният служител на Столичната 
организация на БЧК и заслужил деятел на БЧК Надка Миланова представи 
официално пред своите колеги в Централата на организацията. Сборникът е 
посветен на 150-годишнината от основаването на Швейцарския Червен кръст 
(ШЧК) и включва репортажи, статии, лични впечатления и непосредствени 

Швейцарският Червен кръст отблизо

контакти с доброволци и служители на ШЧК. Изданието е израз на българската съпричастност към успешната работа не само 
на партньорската организация, основоположник на червенокръсткото движение, но и към борбата за човечност по света.

„Поместените в сборника материали и акцентите в тях са сериозен принос при популяризирането и опознаването на историята 
и актуалната дейност на европейски червенокръстки организации, които активно си сътрудничат с Българския Червен кръст. 
Така авторката пропагандира и запознава обществеността с богатата хуманитарна дейност на Червения кръст в България, в 
работата на който участва в продължение на много години.” – пише в предговора на изданието генералният директор на БЧК 
проф. д-р Красимир Гигов.

табло и оттам тръгва силно задушлив дим. Участниците в учението трябваше да евакуират персонала и учениците през двата 
аварийни изхода на сградата, преодолявайки настъпилата паника и суматохата, а доброволците на ДЕРБАК и МАЕ оказаха на 
„пострадали“ деца първа долекарска помощ и първа психологична помощ.

Приемен изпит за водни спасители

Бургас
8 ноември 2016 г.

Областната организация на БЧК 
проведе приемен изпит с кандидати за 

ВОДНО СПАСЯВАНЕ

Младежи, желаещи да станат част от областната младежка червенокръстка организация, преминаха обучение по Общи знания за 
Червенокръсткото движение. Те се запознаха подробно с историята на Движението, с неговата структура, принципи, мисия и емблема. 
След специализираните занимания доброволците имаха възможност да изберат един от четирите основни клуба по интереси, в 
който да членуват - Първа помощ, Социално-помощна дейност, Здравна просвета и Екология. Освен по интереси, клубове на БМЧК 
функционират и в ПГПАЕ „Гео Милев“, ПГПНЕ „Гьоте“ и в Търговска гимназия. Предстои учредяване на клуб на БМЧК и в ПМГ.

водни спасители на плувни басейни и 
водни паркове. Успешно се справиха 12 
души, в това число - 2 момичета.

Обучението ще продължи  месец 
и половина и ще протече съгласно 
утвърдената учебна програма.


