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Бюлетин
Отчетно-изборна кампания

София – област
10 март 2017 г.

Червенокръстката организация на Софийска област проведе своето Общо отчетно-
изборно събрание. Гости на форума бяха акад. Христо Григоров, председател на БЧК, Анита 
Янакиева, член на НС на БЧК, проф. д-р Красимир Гигов, генерален директор на БЧК, д-р 
Славита Джамбазова, зам.-генерален директор на БЧК, Генчо Герданов, кмет на Копривщица, 
д-р Александър Златанов, директор на РЗИ – София област и др. 

Делегатите приеха Отчет за изминалия четиригодишен мандат, План за работа през 

ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ

2017 г., както и Насоки за дейността и за периода 2017-2020 г. 
Във втората сесия на събранието бяха гласувани ръководните органи на организацията. За председател единодушно беше преизбран д-р Валентин 

Пеев, а за зам.-председател д-р Христо Христов. Делегатите избраха членове на Областния съвет, на Контролната комисия, както и делегати за Общото 
събрание на БЧК. Дадена бе и висока положителна оценка за цялостната работа на организацията.

Габрово
21 март 2017 г.
По случай Международния ден за борба с расовата дискриминация 

доброволците от БМЧК – Габрово, към Природоматематическа гимназия 
„Акад. Иван Гюзелев”, организираха кампания под мотото „Да намерим 
прилики в раличията”. 

Младежите изготвиха плакат по темата, снимаха се със свои съученици 
и промитираха темата за толерантността към различията. 

„За повече благи вести”

Габрово
Март 2017 г.

По повод християнския празник Благовещение доброволците на БМЧК 
– Габрово, и членовете на женско благотворително дружество „Майчина 
грижа” организираха благотворителна кампания под надслов „За повече 
благи вести”.

Тя протече в два дни с благотворителен концерт, продажба на картички, 
изработени от деца от ЦДГ „Явор”, фондонабиране пред православните 
храмове в града и арт-работилница „Какво носим в себе си”.

Събраните средства, в размер на 1 502 лв., са предназначени за 
покриване на част от разходите за сърдечна трансплантация на семейството 
на Николай Тихолов от Габрово.

Женско благотворително дружество „Майчина грижа” е традиционен 
партньор на областната червенокръстка организация при организиране на 
празници за децата от Дневен център за деца и младежи с увреждания – 
Габрово и при фондонабирателни кампании.

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

„Да намерим прилики в различията”
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Бюлетин
Обучения

Варна
20 март 2017 г.
Доброволци на БМЧК – Варна, посетиха Народно читалище „Елин 

Пелин“ по случай имения ден на дружество „Младост“. Младежите 
проведоха кратко обучение по първа долекарска помощ на членове на 
дружеството, демонстрирайки различни видове превръзки за слаби и 
силни кръвотечения, техники за обездвижване на фрактури и други методи 
за справяне с наранявания. 

Кърджали
23 март 2017 г.
Доброволци на БМЧК от клуб „Да имаш голямо сърце не тежи“ към ПГ 

„Руска Пеева“, Джебел, преминаха обучение по оказване на първа долекарска 
помощ за първо ниво от обучителната система на БМЧК. 

Обучението се води от Неда Калчева, член на МАЕ – Кърджали, а членовете 
на клуба се запознаха с основните правила за оказване на първа помощ и 
практически демонстрираха знанията и уменията, които са придобили.

Сливен
21 март 2017 г.
БМЧК – Сливен, организира лекция по темите „Охлузване и порезни рани” 

в рамките на програма „Детско полицейско управление” в начално училище 
„Г. Раковски, Котел. 

Децата от четвърти клас проявиха изключителен интерес към темата и 
бяха много активни.

Присъстваше и служител на Областна дирекция на МВР – Сливен, Районно 
управление – Котел, който оцени високо съвместната работа с БЧК. 

Сливен 
24 март 2017 г.
Клубът на БМЧК – Сливен, при СУ „Иван Вазов” – Нова Загора, организира 

информационна лекция по повод Световния ден за борба с туберкулозата. 

Кърджали
26 март 2017 г.
БЧК – Кърджали, проведе обучение по първа помощ за първо ниво от 

обучителната система на БМЧК. 
Водещи бяха Неда Калчева и Моника Ангелова, членове на местния 

Младежки авариен екип, които запознаха доброволците с основните правила 
за оказване на първа помощ – осъществяване на контакт с пострадал, 
спасителна верига, обработка на рани, реанимация, изгаряне и измръзване. 

По време на практическите занятия учениците имаха възможността да 
демонстрират наученото. В края на обучението доброволците попълниха 
и анкетна карта за обратна връзка, в която част от тях заявиха желанието 
си да бъдат членове на МАЕ.

Кърджали
21 март 2017 г.
Ученици от трети клас на СУ „Йордан Йовков“ получиха сертификати за 

преминат курс по оказване на първа помощ, който се реализира в рамките 
на програма „Детско полицейско управление“ на МВР, в партньорство с БМЧК. 

В продължение на шест месеца доброволците на БМЧК – Неда Калчева, 
Мирослава Пенева и Бурчин Емин, влизаха в ролята на духчето „Хелфи“ и 
разказваха на малчуганите за перипетиите, през които преминават неговите 
приятели и как взаимно си помагат, оказвайки си първа помощ. 

По време на откритите уроци учениците чрез игри, самостоятелна работа 
и практически занятия успяха да затвърдят знанията си по първа помощ. 
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Бюлетин
Информационни кампании

Стара Загора
25 март 2017 г.
По повод Международния ден на хората със синдром на Даун, Денят на 

борбата за ликвидиране на расовата дискриминация и Световния ден на 
водата, които се отбелязват на 21 и 22 март, доброволците от БМЧК – Стара 
Загора, организираха информационна кампания. 

Тя се проведе в парк „Пети октомври“ на три информационни пункта, 
предназначени за минаващите граждани.

По повод Международния ден на хората със синдром на Даун 
доброволците изготвиха листовки във формата на „слънце” с кратка 
информация за заболяването. 

За отбелязване на Деня на борбата за ликвидиране на расовата 
дискриминация децата в града получиха бели балони, символ на 

Празник за децата

Ямбол
Март 2017 г.
Доброволците на БМЧК – Стралджа, проведоха кампания за 

здравословно хранене и здравословен начин на живот с ученици от втори 
клас при СУ „П. К. Яворов”, Стралджа. 

Децата бяха запознати с информация за полезните и вредните храни, 
със съвременните изисквания за здравословно хранене, със съвети за 
пазаруване и готвене, с нарушения на хранителното поведение и със списък 
на здравословни храни. 

На финала имаха възможност да приготвят самостоятелно салати, 
спазвайки съветите на доброволците, като най-бързите получиха 
символични награди.

Сливен
22 март 2017 г.

Доброволците на БМЧК – Сливен отпразнуваха Първа пролет с дечицата 
от ЦДГ „Детство”, които бяха подготвили специална програма с песни, танци 
и драматизация на приказката „Сливи за смет”. Младежите им подариха 
играчки и книжки. 

неутралност и толерантност, върху които нарисуваха какво според тях представлява расовата дискриминация. 
По повод Световния ден на водата доброволците информираха своите съграждани за важността на водата за планетата и показваха на децата как 

да изработват лодки от хартия, като ги насърчаваха да напишат върху тях своите желания.

Кърджали
24 март 2017 г.
Доброволци на БМЧК – Кърджали, организираха ателие с участието на 

младежите от Защитеното жилище в града и сътвориха заедно пролетно 
дърво, което ще внесе слънчево настроение в техния дом.
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Бюлетин
СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Курс по първа долекарска помощ

Видин
21 април 2017 г.

БЧК – Видин, организира и проведе курс по първа долекарска помощ 
на работното място за служители от фирма „Димотек” ЕООД, Димово. Те 
бяха обучени на основни знания и умения по оказване на първа помощ 
и начини за реагиране при евентуални инциденти. Лектор на курса беше 
д-р Цветослава Цветкова.

За здравословен начин на живот на възрастните 

Добрич
21 март 2017 г.
В рамките на проект „Повишаване информираността на обществото 

по проблемите на възрастните хора и лобиране за техните права” в БЧК 
– Добрич, се проведе първото ателие на тема „Физическо и психическо 
здраве при хора в зряла възраст“. 

Целта на инициативата е повишаване знанията и подобряване 
уменията на възрастните доброволци за формиране на здравословен 
начин на живот.

Хората от третата възраст споделиха опит и подобриха знанията си по 
здравословно хранене, предпазване от заболявания, трудова дейност и 
почивка, бит, хигиена, избягване на вредни навици и др. 

Срещата премина с повишен интерес и предложение в следващата дискусия на тема „Подобряване на психическото здраве – депресия“ да бъдат 
включени и трудно подвижни възрастни хора.

Среща-дискусия „Призвание да бъда майка”

Пловдив
25 март 2017 г.
По повод християнския празник Благовещение Пловдивската света 

митрополия и БЧК – Пловдив, организираха среща-дискусия „Призвание 
да бъда майка”. 

Изказани бяха различни мнения по темата и младите дами успяха 
да научат много за празника, както и да зададат своите въпроси за 
майчинството. 

Обмяна на опит
София област
17 март – 19 март 2017 г.
БЧК – София област, посети македонския град Битоля по покана на 

местната червенокръстка организация за отбелязването на 17 март – Ден 
на Червения кръст и Ден на кръводарителя в Македония.

Обсъдени бяха редица теми и проблеми, сред които обмяната на добри 
практики между двете дружества, организирането на съвместни обучения 
и лагери за младите хора, обмен на доброволци и др.
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Сливен 
21 март 2017 г.

Учениците от „Националното училище за фолклорни изкуства” 
в Котел изнесоха благотворителен концерт в подкрепа на 
абитуриенти-сираци в рамките на традиционната кампания на 
БЧК – Сливен. Събраните приходи са над 800 лв. 

„Приятели с водата“

Кърджали
23 март 2017 г.
Областният съвет на БЧК – Кърджали, започна поредица от лекции 

по програма „Приятели с водата“ с третокласници от СОУ „Йордан Йовков“ 
в града.

Обучението е част от дейността за превенция на водния травматизъм, 
осъществявана от БЧК. Курсът включва шест основни теми, свързани с 
правилата за водна безопасност около дома, басейна, плажа и вътрешните 
водоеми.

Учениците имат възможност да демонстрират първоначалните си 
знания и да получат нови, свързани с основните опасности при къпане 
и плуване, както и с начините за оказване на помощ и самопомощ при 
инцидент във водата.

Обучителният модул ще завърши с детски празник, по време на който 
учениците ще демонстрират натрупаните знания, и ще получат грамоти 
и подаръци. 

Дирекция “Връзки с обществеността и фондонабиране”
Материали: Лора Пеева; 

графичен дизайн: Майя Маслинкова;
Тел: 02 49 23 055; 02 49 23 057
e-mail: pressoffice@redcross.bg

www.redcross.bg

ВОДНО СПАСЯВАНЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ

Видин
22 април 2017 г.

Служителите на БЧК – Видин, взеха участие в пролетен 
празник на детска градина „Рай”, Дунавци. Те бяха поздравени от 
децата с песни и стихотворения по повод първа пролет. В знак на 
благодарност БЧК – Видин, подари на децата играчки и лакомства.


