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Бюлетин
Ден без загинали пешеходци

София
16 ноември 2016 г.

ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ

Световен ден за възпоменание на жертвите от катастрофи
С резолюция на Асамблеята на Организацията на Обединените нации от 2005 година всяка трета неделя на ноември се 

отбелязва Световният ден за възпоменание на жертвите на пътнотранспортни произшествия. На този ден хората по света 
отдават почит на хилядите, загинали и пострадали при пътни злополуки, провеждат се разнообразни събития с превантивен 
и информационен характер. Целта е всички да се вгледат в поведението си като пешеходци, водачи и пътници и да осъзнаят, 
че безопасността на движението е споделена отговорност и голяма част от пътните инциденти могат да бъдат предотвратени, 
че нарушаването на правилата за движение е заплаха за нашето здраве и бъдеще.

Българският Червен кръст, ГД „Национална полиция”-МВР, Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите 
на безопасността на движението по пътищата, Съюзът на българските автомобилисти, с подкрепата на Българската православна 
църква, организираха в цялата страна инициативи, с които изразиха съпричастността си към проблема.

София
20 ноември 2016 г.

Българският Червен кръст, в партньорство с Пътна полиция, Държавно-
обществената консултативна комисия по проблемите на безапасността на 
движението по пътищата, СБА, Съвета за безопасност на движението на децата в 
София към Столична община, Българската браншова асоциация „Пътна безопасност”, 
United Colors of Benetton, Автомобилен клуб „Север“ и с подкрепата на Националния 
дворец на децата, организира пред централния вход на НДК инициатива под надслов 
„Облечи се цветно! Запази живота си на пътя!”.

Събитието се проведе в рамките на втория етап на традиционната Акция „Зима“ 

В Храм-паметник “А лександър 
Невски” бе отслужена възпоменателна 
панихида в памет на жертвите от 
катастрофи и молебен за здраве на 
живите. 

„Пешеходци и водачи за толерантност на пътя“, а 16 ноември бе обявен за ден без загинали пешеходци. 
Празнично настроение поддържаше с изпълненията си музикална група „Славейче” от Националния дворец на децата, а 

присъстващите малчугани се надпреварваха да отговарят на въпросите от викторината за правилата в пътното движение, не 
само за да получат награда, но и да покажат че знаят как трябва да се пазят. Ученици от 139 ОУ „Захарий Круша“ и от 47 СОУ 
„Христо Г. Данов”, облечени в цветни дрехи, заедно със служители на пътната полиция демонстрираха безопасно пресичане 
на бул. „Витоша”. Доброволци на БЧК раздаваха информационни материали.

Целта на инициативата бе да фокусира вниманието на обществеността върху дисциплината на пътя и спазването на правилата 
за безопасно поведение, най-вече около училищата и детските заведения, да посочи важността на примера на родителите за 
възпитаването на пътна култура у подрастващите.

От началото на тази година до сега у нас са загинали 32 деца – повече отколкото през цялата 2015 г., а други 1015 са ранени. 
Една класна стая е останала завинаги празна.
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Бюлетин
Добрич
20 ноември 2016 г.

Панихидата в памет на загиналите 
по пътищата бе отс лужена пред 
Оброчния кръст в храм “Св. Троица”. 
Денат беше почетен от доброволци на 
БМЧК, служители на БЧК и граждани. В 
областта към този момент загиналите 
са над 20 души, които бяха изброени 
поименно по време на помена.

Ямбол
20 ноември 2016 г.

Вторият цикъл обучения за петокласници, включени в Националната 
програма на МВР „Детско полицейско управление”, съвпадна със Световния ден 
за възпоменание на жертвите от произшествия – 20 ноември. Това даде повод не 
само да се отдаде почит към загиналите, но и да се изтъкне работата на всички, 
които участват в ликвидирането на последствията от пътни злополуки. Поставен 
бе акцент върху причините за инциденти на пътя и върху правилата за   оказване 
на първа помощ при травми и злополуки.

В тематичните срещи с децата участваха и полицейски служители от съответните 
общини, където са обособени Детски полицейски управления - с. Роза, община 
Тунджа, Стралджа, Елхово и Ямбол.

Хасково
20 ноември 2016 г.

Съвместно с „Пътна полиция”, БМЧК 
участва в информационна кампания, по 
време на която доброволци раздаваха 
на водачи на автомобили флаери и 
карамфили – символ на възпоменание 
към жертвите на катастрофи.

 О б л а с т н а т а  о р г а н и з а ц и я  н а 
БЧК проведе открит урок по пътна 
безопасност с деца от Обединени 
учинически общежития на възраст 12-14 

София

Българският Червен кръст получи благодарствена грамота от Министерство 
на вътрешните работи за партньорството и подкрепата при провеждането 
на полицейската операция „Заедно за всеки един човешки живот!” по повод 
Европейския ден без загинали на пътя – 21 септември 2016 г. Инициатор на 
събитието бе Европейската мрежа на службите на пътна полиция - TISPOL.

Благодарност

Видин
20 ноември 2016 г.

Във връзка със Световния ден за възпоменение на жертвите от пътнотранспортни произшествия, 
доброволци на БМЧК проведоха демонстрация по първа долекарска помощ пред 315 ученици от 
Професионална гимназия по туризъм „Михалаки Георгиев” в града. Червенокръстците обясниха и 
показаха нагледно как се действа в помощ на пострадал при инцидент човек. 

години и с техните възпитатели. Обсъдените теми бяха свързани с правилата за движение на пешеходци и велосипедисти, с начините 
за безопасно пресичане на пътното платно и с вредата от употребата на алкохол. Желаещите можеха да пробват „алкохолни очила” 
и да добият представа за степента на изкривяване на възприятията при шофиране след употреба на алкохол. 
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Бюлетин

Семинарно занятие с възрастни хора

София
15 ноември 2016 г.

По инициатива на Посолството на Словашката република в България и 
на Българския Червен кръст, със съдействието на Националния център по 
трансфузионна хематология в сградата на посолството се проведе кръводарителска 
акция „Най-ценната капка!”. Кръв дариха служители на Словашкото посолство, 
посланици и дипломати от други посолства, доброволци, служители и партньори 
на БЧК, студенти от Софийския университет, граждани. 

Благородната идея на Словакия по време на нейното председателство на ЕК бе 
пример за хуманност, благодетелност и съпричастност с нуждите на тежко болни 
пациенти и пострадали, които се борят за живота си. Тя имаше и цел да прикани 
повече млади хора да станат кръводарители.

„Най-ценната капка”

Враца
14 ноември 2016 г.

Представители на клубовете на пенсионера в Бяла Слатина, Попица и Търнава, 
доброволци по проект „Повишаване информираността на обществото по 
проблемите на възрастните хора и лобиране за техните права“ от общините Бяла 

СОЦИАЛНО-ЗДРАВНА ПОЛИТИКА

Слатина и Враца, както и представител на Съюза на слепите в областния град участваха в семинарно занятие.
Участниците получиха основните знания за ЧК и ЧП, за историята и дейностите на БЧК от водещия специалист в областната 

организация на БЧК Юлия Кръстева. Новите доброволци се запознаха с проекта и дейностите по него до момента, а в 
последвалата дискусия, работилите по проекта възрастни хора споделиха своя опит.

Проведена бе и лекция на тема „Оказване на първа помощ при битов инцидент“, придружена с практически упражнения 
за по-добро усвояване на съответните техники. Възрастните хора заявиха желание за среща с лекар, който да ги запознае 
със сърдечно-съдовите заболявания.

ПРИЗНАНИЕ

София
19 ноември 2016 г.

Председателят на БЧК с престижно звание

На Общото събрание на Българската 
академия на науката и изкуството, акад. 
Григор Велев, председател на БАНИ, 
връчи официално на председателя 
на БЧК Христо Григоров диплом за 
вече присъденото почетно звание 
„Академик“.
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Бюлетин
БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ

Сподели добрина

Коледни пакети

София
14 ноември 2016 г.

БЧК и Canon България стартират #selfieless – инициатива, която ни призовава 
през коледните празници да използваме камерата, за да заснемем момент на 
безкористна помощ. 

В цяла Европа хиляди хора прегръщат #selfieless предизвикателството и 
насочват камерите не към себе си, а към другите, превръщайки се в част от 
социалната инициатива за правене и документиране на добри дела. 

Движението, което води началото си от Canon Europe с дарение от 1 милион евро за Червения кръст, обхваща цяла Европа 
чрез хора, които правят добро и номинират свои приятели и познати да направят същото. Canon България са едни от първите, 
които дариха средства на БЧК за развиване на творческите заложби на деца със специфични потребности. 

Мисията на #selfieless е тази Коледа да бъде по-добра. Живеем в свят, в който ежедневно се правят средно 93 милиона 
селфита. Движението #selfieless обръща фокуса към милосърдието в дните, когато всеки от нас е настроен да прави добро 
–  по Коледа. 

Идеята за празник, в който селфитата отстъпват пред кадри, документиращи човешката доброта, ще остане в сърцата на 
хората и ще даде положителен старт на новата 2017 г. 

#selfieless предизвиква всеки да направи нещо, което ще му донесе лично удовлетворение от това, че помага. Редица 
известни лица също заявиха съпричастност към #selfieless движението, и много скоро ще споделят снимки на своите #selfie-
less дела с многобройните си последователи.  

Всеки може лесно да се включи в инициативата. Просто трябва да направи добро, да го заснеме и да го публикува в 
социалните мрежи с хаштаг #selfieless и да предизика трима приятели да направят същото. А добро може да означава да се 
погрижиш за природата, да подариш старите си дрехи на нуждаещ се, да помогнеш на възрастен човек да занесе покупките 
до дома си, да дариш кръв, да купиш храна на бездомен човек...

Нека празниците ни бъдат #selfieless!

„Подари Коледа“

Бургас
ноември 2016 г.

Областната организация на БЧК стартира кампанията  „Подари Коледа“, в помощ 
на деца в неравностойно положение, която се провежда от 2006 г. Със средствата, 
събрани през годините, за близо 900 деца са осигурени подаръци и тържества по 
случай празника.

Всяка година младежите-доброволци измислят оригинален начин за фондонабиране. През изминалите две години те 
продаваха благотворително изработени от самите тях сувенири.

Тази година доброволците на БМЧК ще разпространяват брандирана с логото на БЧК картичка „Подари Коледа“, която е 
на стойност 1 лв. 

Гражданите и фирмите, които желаят да се включат в кампанията, могат да заявят броя картички, които желаят да закупят 
в офиса на БЧК в к-с „Възраждане“ или на тел. 0899/89 57 88.

Средства се събират и по сметката на Фонд „Милосърдие“  към БЧК-Бургас: Уникредит Булбанк АД – клон Бургас, IBAN: 
BG58UNCR76301077481889, SWIFT BIC: UNCRBGSF

Да подарим усмивка на дете в навечерието на светлия празник!

Шумен
15 ноември 2016 г.

Доброволци на БЧК започнаха подготовката на коледни пакети за 200 деца в 
риск от социално-слаби семейства. Те ще съдържат здравословни храни, напитки 
и лакомства. Подборът на целевата група е осъществен с помощта на общинските 
структури на организацията и на дирекция „Социално подпомагане”.
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Бюлетин

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

Дарение

„Топъл обяд”
Кърджали
16 ноември 2016 г.

В продължение на 109 учебни дни 20 ученици от професионалната гимназия 
„Руска Пеева“ в Джебел ще получават топъл обяд, приготвен от ЕТ „КММ-Росен 
Касабов“ в града.

Областната организация на БЧК стартира инициативата в рамките на програма 
„Топъл обяд”, с финансовата подкрепа на „Партньорска мрежа за благотворителност“ 
на БЧК.

София област
ноември 2016 г.

Фондация „Помощ и подкрепа” на Малтийския орден в Швейцария дари на 
МБАЛ в Елин Пелин електрически болнични легла, матраци, маси, инвалидни 
колички, патерици, спално бельо и други консумативи, предназначени за нуждите 
на здравното заведение с управител д-р Мая Луканова, председател на общинската 
организация на БЧК в града. Това е второто за тази година дарение на болницата.

РАБОТА С БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ

Полезна информационна среща

София
18 ноември 2016 г.

Бежанско-мигрантската служба на БЧК и Международната организация по 
миграция организираха информационна среща за достъпа до трудовия пазар в 
България на бежанци и граждани на трети страни На сесията присъстваха близо 
30 души от Сирия, Ирак, Афганистан, Русия, Украйна. Експерти от Агенция по 
заетостта разясниха условията за получаване на работно разрешение за мигранти 
и за получили международна закрила лица. Коментирано бе и професионалното 
ориентиране и обучението за възрастни.

Събитието бе организирано по проект „Образование и обучение на граждани 
на трети страни и лица, получили международна закрила”. В срещата участва и 
управител на фирма за подбор на персонал, който запозна присъстващите с основни 
изисквания и процедури при започване на работа в България, предоставяйки 
информация за свободни работни места. На участниците бяха раздадени брошури 
с допълнителна информация.

Световен ден за борба с диабета

14 ноември 2016 г.
Добрич

За втора поредна година, заедно с община Добрич, БМЧК се включи като 
партньор в кампанията по случай Световния ден за борба с диабета, организирана 
от д-р Калоян Велков – ендокринолог в МБАЛ Добрич. На три пункта в града 
гражданите можеха да изследват безплатно кръвната си захар. За тази манипулация 
се грижеха медицински лица, а доброволците анкетираха хората и ги приканваха 
да се включат в кампанията, измерваха кръвно налягане, ръст и тегло.

От това заболяване в световен мащаб страдат 414 милиона души. Предвижданията 
са към 2040 г. броят им да нарасне до 640 милиона. Смята се, че всеки един от двама 
болни с диабет не знае за заболяването си. 

Миналата година в рамките на кампанията в града са изследвани 1 171 души, 
на 34 от които е открит захарен диабет.
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Бюлетин
Бургас

Във връзка със Световния ден за борба с диабета, 16 доброволци на БМЧК 
бяха обучени по темата „Здравословно хранене и здравословен начин на живот”. 
Заниманията се проведоха по модела на Международната федерация на ЧК/ЧП, 
като бяха засегнати четирите групи незаразни болести, една от които е диабетът 
и причините за тях. Доброволците работиха по групи върху рисковите фактори - 
консумация на вредни храни, тютюнопушене, прекомерна употреба на алкохол и 
обездвижване. Те разгледаха и стъпките към промяна на поведението, които човек 
може да извърви, за да промени вредните си навици и да живее по-здравословно.

Сливен

Доброволците от БМЧК отбелязаха Световния ден за борба с диабета съвместно 
със Съюза на диабетно болните. Те раздаваха информационни материали на 
гражданите и ги уведомяваха за безплатните изследвания на кръвна захар, които 
се провеждаха в диагностично-консултативен център 2 в града. Акцията завърши 
с „кръг на надеждата” пред сградата на общината.

Здравословно хранене 

Габрово
8 ноември 2016 г.

По повод Европейския ден 
на здравословното хранене и 
готвене, доброволците на БМЧК 
организираха в Дневния център 
за деца и младежи с увреждания 
здравословна работилница. С много 
сръчност и фантазия, всяко дете 
имаше възможност да направи свой 
здравословен сандвич и фигурка от 
плодове. 

Международен ден без тютюнопушене 

Шумен
17 ноември 2016 г.

По традиция Международният 
ден без тютюнопушене се отбелязва 
всеки трети четвъртък на месец 
ноември. На този ден Министерството 
на здравеопазването призовава всеки 
пушач да се опита да положи началото 
на отказване от цигарите в полза на 
собственото си здраве, на здравето 
на близки и приятели, които са в 
обкръжението му като пасивни пушачи. 

С  и н ф о р м а ц и о н н а  а к ц и я  в 
централната част на града, доброволци на БМЧК, съвместно с Регионална здравна 
инспекция – Шумен, отбелязаха международния ден. Младежите раздаваха 
здравно-образователни материали и информираха гражданите за вредите от 
тютюнопушенето. 

Международен ден на толерантността

София
16 ноември 2016 г.

По повод Международния ден 
на толерантността доброволци от 
клубовете на БМЧК в Първа частна 
математическа гимназия и 51 СОУ 
„Елисавета Багряна” организираха 
и  п р о в е д о х а  и н ф о р м а ц и о н н а 
кампания сред с ъучениците си. 
Чрез собственоръчно изготвени 
м а т е р и а л и  и  и н ф о р м а ц и о н н и 
табла, те разпространиха идеите 
з а  р а з б и р а те л с т в о ,  р а в е н с т в о , 

подобряване условията на живот, отричане на дискриминацията и излъчиха 
послания за уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури, 
форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност. 
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Бюлетин
Демонстрации по оказване на ПДП от МАЕ

Враца
14 ноември 2016 г.

Младежкият авариен екип на БМЧК, съвместно с дирекцията на природен парк 
„Врачански Балкан“ и с клуба “Млад природолюбител” към СУ „В. Кънчов“ в града, 
организира поход до туристически заслон „Христо Ботев“. Участваха 22 ученици на 
възраст 11 и 12 години, които получиха своя първи урок по безопасно придвижване 
в планината от експертите на “Врачански Балкан”, а доброволците от БМЧК нагледно 
им показаха как се оказва първа помощ при различни сучаи на нараняване и как 
се подава сигнал към номер 112.

Инициативата е част от изпълнението на проект „Първа долекарска помощ за 
младите спортисти от Враца“, финансиран от фонда за подпомагане и оптимизиране 

на дейностите на БМЧК на областно и междуобластно ниво „Мисли глобално, действай локално“.

Бургас
16 ноември 2016 г. 

Проведените в две училища в града - ПГПНЕ “Гьоте” и ПГПАЕ “Г.Милев”, 
тренировъчни евакуации преминаха успешно с атрактивното участие на БМЧК. 
Доброволците от МАЕ-Бургас бяха подготвили демонстрации за оказване на 
първа помощ на пострадали в пожар. След занятието всички ученици получиха 
информационни материали за първата долекарска помощ.

Благотворителност

Пазарджик
16 ноември 2016 г.

Доброволци на БМЧК и любимото им лъвче проведоха фондонабирателна 
акция за Деня на християнското семейство. Тази година набраните средства ще се 
използват за организирането на един незабравим празник, изпълнен с изненади, 
за обитателите на Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи без 
увреждания към областната организация на БЧК, на 21 ноември.

В подкрепа на деца – жертва на насилие

Шумен
18 ноември 2016 г.

БМЧК, Комплексът за социални 
услуги за деца и семейства и Детският 
център за застъпничество и подкрепа 
„Зона ЗаКрила” отбелязаха заедно 
18 ноември - Европейски ден за 
превенция на сексуалната злоупотреба 
и експлоатация на деца, и 19 ноември – Световен ден за превенция на насилието над деца. Доброволците и социалните 
специалисти се включиха в интерактивна игра, чрез която демонстрираха практиките за щадящо изслушване на деца, жертва 
на насилие. Чрез симулация бе представен разпит на дете и така присъстващите имаха възможност да се запознаят с ролята 
на различни участници в съдебен процес. Те бяха информирани за институциите и телефоните, на които може да се подават 
сигнали за насилие над деца.

Темата за насилието над деца е болезнена и все още не се говори достатъчно за нея, споделиха младежите. Те зададоха 
много въпроси, свързани с правата на децата, жертва на насилие, и заявиха, че нито едно дете не заслужава да бъде бито и 
унижавано.

Специалистите от Комплекса за социални услуги изразиха готовност да продължат работата си с доброволците с 
представяне на интернет платформа за превенция на рисковото поведение при юношите.
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Бюлетин
Детско полицейско управление

Габрово
ноември 2016 г.

С какво се занимават доброволците от Българския Червен кръст? Нужно ли е 
човек да има специални качества, за да помага на другите? Какво съдържа раницата 
за оказване на първа долекарска помощ?

Това бяха само част от въпросите, на които учениците от СУ „П.Р.Славейков” в 
Трявна получиха отговор по време на първата си среща с доброволци от БМЧК. 
Така бе поставено началото на занятията, включени в модул „Оказване на първа 
долекарска помощ”, по програма „Детско полицейско управление”.

Децата се запознаха с основния герой в предстоящите обучителни истории 
– духчето Хелфи, което ни помага да помагаме, научиха основните начини за 
използване на бинт, марля и триъгълна кърпа, и обсъдиха заедно с новите си 

приятели случаите, в които трябва да се търси помощ чрез тел. 112, както и основната информация, която е нужно да 
предоставим, подавайки сигнал чрез националната система за спешни повиквания.

В предстоящите часове по първа долекарска помощ в СУ „П. Р. Славейков – Трявна, СУ „Васил Левски” – Севлиево и ОУ 
„Васил Левски” - Габрво, под формата на занимателни игри, чрез интересни и поучителни истории доброволците ще покажат 
на децата как да реагират при различни критични ситуации - ухапване от куче, измръзване, фрактура, термично изгаряне и 
др., как биха могли да се предпазят от подобни инциденти и как да окажат първа помощ в случай на нужда. 

Специализирани обучения 

Хасково
ноември 2016 г.

Членовете на подготвителния екип на МАЕ Росен Кузев, Деница Стоянова и 
Гергана Делитонева проведоха обучения по първа помощ на доброволците от клуба 
на БМЧК в професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” – Димитровград. 
Семинарните занятия съответстват на първо обучително ниво.

Видин
16 ноември 2016 г.

Ученици от група „Млад доброволец” и група „Феникс” на СУ „Любен Каравелов” 
в града, заедно със своите преподаватели гостуваха в залата по първа помощ на 
БЧК. Доброволци на Българския младежки Червен кръст проведоха с тях лекция и 
демонстрираха начини за оказване на първа долекарска помощ на пострадал. 

Отчетно-изборни събрания

Кърджали
15 ноември 2016 г.

Членовете на клуб „От сърце” към СУ “Васил Левски“ - Ардино, проведоха 
своето първо отчетно-изборно събрание, давайки старт на отчетната кампания на 
клубовете на БМЧК в областта. Гости на събранието бяха директорът на училището 
Аника Петрова, Пепа Чолакова – експерт „Младежки дейности” в областната 
организация на БЧК и зам.-областните координатори Елена Георгиева и Антония 
Ячкова. Присъстващите се запознаха с дейностите, кампаниите и обученията реализирани през годината. Членовете на клуба 
преизбраха Димитрина Карамфилова за клубен координатор, избраха неин заместник, делегати и подгласници за общото 
събрание на клубовете. От името на областната организация на БЧК, Пепа Чолакова връчи на ръководството на СУ “Васил 
Левски“ и на доброволците от клуба благодарствен адрес.

София област
11 ноември 2016 г.

БМЧК стартира своята отчетно-изборна кампания 2016-2017 г. със събранието 
на БМЧК в СУ „Св. Св. Кирил и Методии” - Сливница. Членовете на клуба отчетоха 
дейността си за периода, избраха нов клубен координатор и негов заместник, 
протоколчик и делегати и подгласници за общото събрание на клубовете. Всички 
присъстващи изразиха задоволство от ползотворната работа и пожелаха още 
повече успехи в популяризирането на червенокръстката идея.


