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стр. 1 Издание на Българския Червен кръст

Бюлетин
„Великден за всеки“

София
7 април 2017 г.
Общественият съвет за управление на средствата, набрани в подкрепа на благотворителната 

кампания „Великден за всеки“, проведе своето първо заседание. Инициативата е насочена към 
подпомагане на най-уязвимата част от българското общество – пенсионерите.

Заседанието бе открито от акад. Христо Григоров, д-р. х.к., председател на Съвета и от г-жа 

Ръковоството на БЧК с отличия от СБХ

София
31 март 2017 г.
В галерията на ул. „Шипка“ 6 бе открита 42-ата национална изложба на карикатурата, в която бяха включени над 500 творби на ироничната 

графика на 40 български художници от цялата страна. По повод на изложението и във връзка с изключително доброто партньорство на БЧК 

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ

ПРИЗНАНИЕ

със СБХ – секция Карикатура, Националният 
съвет на БЧК присъди грамота и парична 
награда за подкрепата и всеотдайните усилия за 
утвърждаване на хуманните каузи на Червения 
кръст на художника Валери Александров. От 
името на ръководството на БЧК наградата 
връчи зам.-председателят на БЧК проф. Здравко 
Маринов.

В знак на благодарност за приноса и за 
подкрепата, както и за успешните съвместни 
инициативи Ивайло Цветков, председател на 
секция „Карикатура“, удостои председателя на БЧК 
акад. Христо Григоров със званието „Кавалер на 
изкуството на ироничната графика“. Признание 
за партньорството и грамота за удостояване със 
званието „Доктор хуморис кауза на изкуството 
на ироничната графика“ получи проф. Здравко 
Маринов.

Мая Манолова, патрон на националната благотворителна кампания.
След направените обсъждания, членовете на Обществения съвет, утвръдиха критерии за получаване на ваучери:
• Воля на дарителя;
• На всяка община да се предостави минимална сума от 400 лв.;
• Ваучери на стойност 20 лв. ще се предоставят на възрастни с пенсии от 314.01 лв до 414.00 лв.;
• При равни пенсии ваучер се полага на по-възрастните граждани.
С набраните до момента финансови средства да бъдат отпечатани 15 911 ваучера в размер на 318 220 лв., които да бъдат раздавани на пенсионерите, 

включени в списъците, изготвени от НОИ.
Следващото заседание на Обществения съвет да се проведе на 27 април 2017 г.  На него ще бъдат разпределени новите постъпили средства. С тях 

ще бъдат отпечатани ваучери, които ще се раздават на пенсионерите за 6 май 2017 г. (Гергьовден);
Краткият номер 1255 ще остане открит до 30 април 2016 г., когато е обявен края на кампанията.
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Бюлетин

Национален събор 

Варна
31 март – 1 април 2017 г.
Санаторно-оздравителен комплекс – Камчия бе домакин на III сесия 

на XIII и I сесия на XIV Национален събор на Българския младежки Червен 
кръст.

През първия ден делегатите на събора отчетоха дейността на 
организацията за изминалия двегодишен мандат. Дневният ред на 1-ви 
април включваше приемане на план за работата на БМЧК за предстоящата 
година и избор на ново ръководство. За председател на БМЧК беше 
избран Станимир Бояджиев. В новото Оперативно бюро влязоха Василена 
Димитрова, Станимир Тепавски, Божидара Васкова, Стели Джамбазова, 
Елена Георгиева и Ирина Димитрова. Новите членове на Комисията по 
съответствието са Цветелина Ценкова, Никола Генчев и Кирил Кирилов.

Видин
5-7 април 2017 г.
БМЧК – Видин организира и проведе благотворителен базар в МОЛ - Видин по случай предстоящите 

Християнски празници. В рамките на три дни, доброволците на БМЧК – Видин продаваха ръчно изработени 
картички, венци, декоративни яйца и сувенири. Сумата, събрана от благотворителния базар, е 372.75 лв. и 
ще бъде използвана за подпомагане на деца в неравностойно положение от областта.

Шумен
6-7 април 2017 г.
Доброволците от БМЧК - Шумен организираха традиционния благотворителен Великденски базар. 

Квилинг, декупаж яйца, весели пиленца и зайчета, картички и много други сувенири младежите 
изработиха съвместно с посещаващите Дневния център за деца и възрастни хора с увреждания 
„Слънчев лъч” - Шумен. Всеки, желаещ да се включи в благотворителната инициатива, можеше да 
си закупи от изработените великденски сувенири на базара в Сити център и пред Православен храм 
„Свето Възнесение“. Събраните средства бяха предоставени за нуждите на ДЦДВХУ.

Благотворителност за Великден

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

Новият председател на БМЧК Станимир Бояджиев е започнал 
доброволческата си дейност от БМЧК В. Търново, където е бил областен 
младежки координатор. Два мандата Станимир е член на Оперативното 
бюро на БМЧК, а през последните 2 години е зам.-председател на 
младежката организация. В момента е студент по право в Русенския 
университет „Ангел Кънчев“ и доброволец на БМЧК – Русе. 

Домакините от БЧК-Варна в партньорство с контраадмирал Митко Петев 
бяха подготвили за делегатите на събора интересна програма, включваща 
плаване с военен кораб и демонстрация с оказване на първа долекарска 
помощ на борда на кораба.

Видин
9 април 2017 г.
Младите червенокръстци организираха фондонабирателна акция пред храм - паметник „Св. 

Димитър” – Видин. Също така доброволците помагаха на свещениците при раздаването на осветените 
върбови клонки. Събраната сума от фондонабирателната акция на БМЧК – Видин е 216.87 лв. и ще бъде 
използвана за деца в неравностойно положение от област Видин.

Успоредно с това се реализира пролетната акция за популяризиране на безвъзмездно кръводаряване. 
Доброволци на БМЧК - Видин раздаваха брошури за промотиране на безвъзмездното кръводаряване. 
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Сливен
9 април 2017 г.

БМЧК-Сливен проведе традиционната фондонабирателна акция, посветена на 
абитуриентите-сираци. Доброволците бяха от сутринта пред централния православен храм 
на града - църквата “Св. Димитър” и приканваха гражданите да станат част от благородната 
кауза. Събраните средства за абитуриенти-сираци от тази акция са близо 400 лв. Доброволците 
разпространяваха сред гражданите информационни материали.

Пловдив
9 април 2017 г.
Българският младежки Червен кръст - Пловдив спази традицията и 

отбеляза светлия Християнски празник Цветница съвместно с Пловдивска 
Света Митрополия. Мотото на тазгодишната кампания е “Споделен 
Великден”. Тя се проведе в 14 православни храма в Пловдив, Хисаря, 
Асеновград, Сопот, Карлово, Съединение, Брезово и Първомай, където 
доброволците събраха средства, чрез които да бъдат подпомогнати деца 
в социален и здравен риск, както и деца с таланти.

Шумен
9 април 2017 г.
На Цветница младежите от БМЧК-Шумен организираха традиционната 

фондонабирателна кампания пред православните храмове „Свети Три 
Светители” и „Свето Възнесение”. В инициативата се включиха много жители 
на града, дошли да почетат този светъл християнски празник. Събраните 
средства в размер на 1 390.85 лв. ще бъдат предоставени на завършващи 
абитуриенти в затруднено социално положение. 

Кърджали
За втора поредна година доброволци на БМЧК от клуб “От сърце” 

към СУ “Васил Левски” в Ардино проведоха благотворителна кампания 
за набиране на трайни продукти за подпомагане на деца и млади хора в 
риск. Кампанията бе подкрепена от ръководството на учебното заведение, 
съученици, приятели и родители. Дарените 202,410 кг продукти на обща 
стойност 504,58 лв. бяха предоставени на 12 деца в риск от СУ „Васил 
Левски“ и на младежите от Защитеното жилище в града.

***
Доброволци на БМЧК от клуб “Добро сърце” в Крумовград проведоха 

своята традиционна  Великденска кампания „От хората за хората – 2017“. 
За седма поредна година те набраха трайни хранителни продукти, с които 
подпомогнаха 34 деца в риск. Всеки хранителен пакет е на стойност 23,19 лв. 
и включва ориз, захар, брашно, макаронени изделия, сладкарски изделия, 
лютеница, консерва, боб, олио, пастет и др. 

Добрич
8-9 април 2017 г.
По случай двата християнски празника - Лазаровден и Цветница, младежите от БМЧК съвместно с клуба на фрийрънарите в града проведоха екстремна 

тренировка на открито с цел благотворителност. Инициативата се проведе в скейтпарка „Свети Георги“. Младите хора имаха възможността да присъстват 
на тренировка на екстремни спортове, а младите червенокръстци промотираха доброволното кръводаряване. Всички милосърдни дарители получиха 
„награда“ от БМЧК – усмихнато „цветно“ лице.
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Състезания по първа помощ

София
2 април 2017 г.
За поредна година Столичната организация на БЧК проведе успешно териториалните 

състезания на ученическите екипи по първа помощ (УЕПП). В прегледите се включиха общо 
39 отбора от 6-и и 9-и клас, които преминаха с много настроение и положителни емоции 
през различните етапи. Тази година бяха предвидени купи и медали за най-добрите отбори, 
а за всички участници - много подаръци и лакомства. Лекари и членове на Младежкия 
авариен екип – София безпристрастно и обективно съдийстваха в състезанията. 

В края на април ще се проведе и Столичното състезание на ученическите екипи по първа 
помощ, където ще участват всички победители от териториалните кръгове, а най-добре 
представилият се отбор ще участва в Националното състезание на УЕПП в началото на юни.

Учредяване на нови клубове на БМЧК
Видин
7 април 2017 г.
В навечерието на „Лазаровден“ в с. Ружинци бяха учредени два клуба 

на Българския младежки Червен кръст – Видин. Единодушно бе взето 
решение младежката организация на БМЧК - Ружинци да носи името на 
българския революционер, поет и национален герой - Христо Ботев. 

Новоучредените клубове са - Приятели на БМЧК – „Христо Ботев”, 
Ружинци и БМЧК – „Христо Ботев,” Ружинци. Двата клуба наброяват общо 
18 нови доброволци.

Шумен
4 април 2017 г.
По повод 7 април - Световен ден на здравето в Младежкия дом в града се проведе 

традиционният Празник на здравето, организиран от Регионална здравна инспекция, 
Община Шумен и Областния съвет на Българския Червен кръст - Шумен.

В инициативата се включиха възпитаници от десет учебни заведения от града. 
Празничният концерт премина под надслов „Обичам да играя, да пея и здравословно да 
живея”, а водещи бяха Славена Трънчева и Ина Станчева - доброволци от БМЧК - Шумен.

Целта бе да се акцентира върху превенцията и промоцията на здравословния 
начин на живот през погледа на децата. Огранизаторите бяха подготвили подаръци и 
за грамоти за участниците.

Празник на здравето

Великденско спортно състезание
Стара Загора
6 април 2017 г.
В Общинска спортна зала „Иван Вазов“ в Стара Загора, за трета поредна 

година се проведе Великденско спортно състезание, организирано от 
Туристическо дружество „Сърнена гора“. Тази година като част от състезанието 
бе организирана игра по Първа долекарска помощ, в която за съдии бяха 
поканени доброволци от БМЧК – Стара Загора. След приключването на 
играта, доброволците демонстрираха действия при фрактура на крайник и 
кръвотечение. 

Както на участниците в състезанието, така и на младежите от БМЧК им бе 
изключително приятно и забавно да участват в играта по Първа помощ. 
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Стара Загора
9 април 2017 г.
По традиция Областната организация на БЧК съвместно с РЦТХ – Стара 

Загора организира всяка година акция за безвъзмездно и доброволно 
кръводаряване в деня на големия християнски празник „Цветница“.

Тази година кампанията се проведе в сградата на РЦТХ, където дариха 
кръв 12 души, двама от които за първи път. Всички дарили кръв получиха 
символични подаръци, както от РЦТХ - Стара Загора, така и от ОС на БЧК.

Доброволците на БМЧК също се включиха в кампанията, като участваха 
активно в нейното разгласяване. 

Безвъзмездно кръводаряване за Цветница
София
9 април 2017 г.
Около 120 души дариха кръв в кампанията на Българския червен кръст 

и НЦХТ „Дарете живот сега!“. Кампанията се проведе по случай християнския 
празник Цветница. Бяха разкрити 4 пункта в близост до големи православни 
храмове в София. Инициативата се провежда повече от 10 години и е част 

Ателие „Физическо и психическо здраве в зряла възраст“ 
Добрич
6 април 2017 г.
По време на седмицата на здравето БЧК-Добрич реализира втората 

проектна инициатива на тема: „Подобряване на психичното здраве. Как 
да се справим с тревогата и депресията? “ по програма „Повишаване 
информираността на обществото по проблемите на възрастните хора и 
лобиране за техните права”. 

СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ

от традиционната пролетна кръводарителска кампания на БЧК, която се осъществява от 18 години. 
„Отначало започнахме в София, с подкрепата на Софийската света митрополия, а сега кампанията е мултиплицирана в цялата страна на този ден с 

подкрепата на Българската православна църква. Основната задача на БЧК, според действащото у нас законодателство, е само промоцията на доброволното 
и безвъзмездно кръводаряване. Популяризирането му става чрез повишаване на информираността на населението за ситуацията в страната и за 
значимостта на доброволното и безвъзмездно кръводаряване, привличане и задържане на доброволни кръводарители и издигане на престижа на 
доброволния кръводарител“, каза д-р Живка Димитрова, началник отдел „Здравна политика и първа помощ“ на БЧК.

По покана на доброволците в тематичния формат взеха участие възрастни хора с намалена подвижност и снижена социална активност, потребители 
на „Център за почасово предоставяне на услуги в домашна среда“, Генерал Тошево. Обект на дискусия бяха причините, симптомите, проявите и начините 
за преодоляване на депресивните състояния. Хората от трета възраст бяха единодушни, че основният „ предупредителен сигнал“ за предстояща криза е 
наличието на социална изолация и недостатъчна интеграция на възрастния човек във външния свят. Присъстващи споделиха, че най-честите безизходни 
ситуации, пред които са били изправени са: загубата на близък човек, травми, прекъсване на връзка с членове на семейството. 

Доброволци и гости останаха много доволни от съвместната работа и изразиха мнение, че най-доброто средство за помощ в труден момент е наличието 
на приятели, активното включване в живота на общността и любимите занимания.

Добрич
3-7 април 2017 г.
За втора поредна година Българският Червен кръст беше партньор на 

Община Добрич при организирането на кампания „Бъди здрав“ -  посветена 
на Световния ден на здравето – 7 април. Кампанията се представи с 
различни  инициативи, които целяха да приканят и приобщят добричлии 
към здравословен начин на живот. Областния съвет на БЧК беше разкрил 
импровизиран пункт, където доброволци на младежката организация 

раздаваха брошури за здравословно хранене и за безвъзмездно кръводаряване. Гражданите бяха информирани по въпросите - кой може да дари 
кръв, какви са ползите и рисковете при кръводаряване. Доброволци на БЧК измерваха кръвна захар и кръвно налягане. От безплатното измерване на 
кръвната захар се възползваха 280 души, а 220 добричлии и гости на града провериха кръвното си налягане. В рамките на инициативата, Младежкият 
авариен екип към БЧК промотира своята дейност под формата на демонстрация на площад „Независимост”.
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Здравословен начин на живот

София
7 април 2017 г.
В навечерието на Световния ден на здравето и здравните работници, 

Шеста териториална организация към СО на БЧК проведе обучение на тема 
„Здравословно хранене и здравословен начин на живот” с членове на две 
дружества - на инвалидите и на читалище „Бели брези”. Присъстващите 
бяха запознати с принципа на „хранителната пирамида” и здравословния 
режим на хранене при болните от диабет и сърдечно-съдови заболявания. 
Също така бяха обсъдени добрите практики относно двигателен режим, 
подобряващ кръвното налягане и метаболизма, подходящ за възрастта им. 
Обучението приключи с изпълнение на народни песни и хора, изпълнени 
от членовете на дружествата и всички се почерпиха със здравословно 
приготвени традиционни български ястия.

Обучения по първа помощ

Разград
Всички треньори във футболна 

академия „Лудогорец“ преминаха 
курс по първа долекарска помощ. 
Д-р Мария Пеева, лектор по ПДП към 
БЧК - Разград, проведе поредица от 
лекции за оказване на първа помощ 
при спешни ситуации. Треньорите на 
всички юношески формации вече са 
обучени как да действат в кризисни 
моменти по време на тренировка и 
футболен мач.

ГОТОВНОСТ ЗА БЕДСТВИЯ

Тренировъчно занятие 

Русе
1-2 април 2017 г.

В Опорния пункт за подготовка и помощ при бедствия в с. Пиргово 
се проведе тренировъчно занятие на ДЕРБАК – Русе и МАЕ – Русе на 
тема „Подготовката на базата и оборудването за предстоящия пролетно-
летен сезон и опресняване на уменията на доброволците“. В него взеха 
участие 17 доброволци на ДЕРБАК – Русе и МАЕ – Русе. На теоретико-
практичния тренинг бяха разгледани Етичния кодекс за доброволци на БЧК, 
практическата работата с бежанци, различни казуси, свързани с реакцията 
на екипа в бедствена ситуация на територията на община Иваново и бе 
подготвена наличната техника за работа през летния сезон. Планирано 
бе и реализирането на съвместно учение за реакция при бедствия със 
служителите от Секретариата на БЧК – Русе, ДЕРБАК – Русе и МАЕ – Русе с 
цел синхронизирането на дейностите в кризисна ситуация.

София-област
За трети пореден път екипът на Областната организация на БЧК – София беше поканен от ръководството на завод „Магнит” град Годеч, за да проведе 

обучение по първа помощ на работниците и служителите. Демонстрирани бяха техниките за оказване на първа помощ при животозастрашаващи 
състояния и се проведе дискусия с участниците по конкретни зададени от тях въпроси и казуси. Служителите изказаха задоволство от проведеното 
обучение и дадоха висока оценка за начина на поднасяне на информацията и придобитите знания и практически умения.

„Освен за футболното обучение на нашите таланти, ние трябва да мислим и за тяхното здраве. Нашите треньори са длъжни да знаят как се реагира 
в кризисни ситуации“, коментира шефът на Детско-юношеската школа на „Лудогорец“ Яков Папарков.
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МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

Работна среща 
Ямбол
5 април 2017 г.
БЧК - Ямбол проведе работна среща с членове на Дружеството на водния спасител и кандидати за водни спасители, включени в курс за обучение към 

областната организация. Срещата премина под ръководството на Огнян Николов - председател на дружеството и с участието на: Стефан Сакъзов – зам.-
председател, Добриела Праматарова - специалист „Водноспасителна дейност“ в секретариата на ОС на БЧК-Ямбол и Светослав Христов– представител на 
„ГБС – ТУРС“ ЕАД.

Представени бяха резултатите от съвместната работа през сезон 2016 г. между БЧК-Ямбол и  „ГБС-ТУРС”-ЕАД, във връзка с изпълнението на услуга ”Екип 
водно спасителни кадри за обезпечаване на морски плажове, плувни басейни и водни паркове”.

Светослав Христов представи условията за работа, които фирмата предлага на водните спасители през сезон 2017 г. Подчертано бе доброто сътрудничество 
с БЧК-Ямбол за кадрово обезпечаване, методическа помощ и консултиране във връзка с безопасността и цялостната организация на водноспасителната 
дейност на плажовете „Аркутино“, „Дюни-юг“ и в.с. „Свети Тома“, стопанисвани от фирмата.

Други теми, обект на обсъждане бяха Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи и проблеми, с които се сблъскват 
през годините на професионална реализация, както и възможности за тяхното преодоляване.

ВОДНО СПАСЯВАНЕ

„Възстановяване на семейни връзки“ - традиции и новаторство

Осло, Норвегия
5-8 април 2017 г.
Годишната среща по възстановяване на семейни връзки (ВСВ), освен обобщение на натрупания опит, зададе нова посока с представяне на идеи за 

стратегията по ВСВ, след 2018 година. Над 110 участници от 36 национални дружества, заедно с представители на МКЧК и МФЧК/ЧП дискутираха постигнатия 
напредък по отношение на интеграцията на дейностите по ВСВ и бедствен мениджмънт, съгласно мандата за работа при извънредни ситуации, а сред 
споделените добри практики беше изтъкнат и примерът на БЧК. 

Домакините от Норвежкия Червен кръст, заедно с организаторите от МКЧК създадоха условия за ползотворни дискусии, на които се дебатираха 
предизвикателствата на работата в дигитална среда, преноса на лични данни и тяхната защита, спецификите на работата по ВСВ в контекста на миграционен 
натиск, онлайн издирванията по линия на инициативата Trace the Face, сред чийто съоснователи е и БЧК. 

Преслава Лилова – директор „Международно сътрудничество и програми“ представи разработения от БЧК наръчник за прилагане на онлайн издирванията, 
който ще се използва от служителите и доброволците на 28 национални дружества и няколко делегации на МКЧК. Участниците от БЧК се включиха и в 
брифинг сесии с колеги от Турския Червен полумесец, Гръцкия Червен кръст, делегациите на МКЧК в Сирия, Ирак и Сомалия, а също така получиха актуална 
информация по отношение на управлението на тленни човешки останки, ролята и мястото на ЧК/ЧП. 

Във форума участваха и Светлослав Русев – началник отдел „Международно сътрудничество“, и Любомир Каракановски, главен експерт „Мениджмънт 
на бедствията. 

Дирекция “Връзки с обществеността и фондонабиране”
Материали: Мария Пръмова;  графичен дизайн: Майя Маслинкова;

Тел: 02 49 23 055; 02 49 23 057 e-mail: pressoffice@redcross.bg; www.redcross.bg


