
Бюлетин 
11 – 17 юни 2018 г. 
 

 

Издание на Българския Червен кръст    1 

СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ 
 

Световен ден на кръводарителя 
 

Всяка година на 14 юни се отбелязва Световният ден на кръводарителя. Целта на 
инициативата е да повиши информираността на хората за необходимостта от безопасна кръв за 
спасяване живота на нуждаещите се и да се изрази дълбока благодарност към хората, които 
доброволно и безвъзмездно даряват кръв. 

Тази година мотото е „Помисли за другите. Дари кръв. Сподели живот“. Милиони хора по 
света дължат своя живот на благородството и съпричастността на някого, когото никога не са 
срещали, на милосърдието и безкористната помощ на човек, който по своя воля дарява част от 
себе си – кръвта си, без дори да се замисля за материални облаги. Този високохуманен жест на 
доброволните и безвъзмездни кръводарители е основен източник за осигуряването на безопасна 
кръв, тъй като при тях вероятността за предаване на животозастрашаващи инфекции 
(включително ХИВ/СПИН и хепатит С) е сведена до минимум. 
 

София 
За петнадесети пореден път Българският 

Червен кръст и Националният център по 
трансфузиология и хематология обединиха усилия 
за превръщането на 14 юни в значимо национално 
събитие, в ден за благодарност към доброволните 
и безвъзмездни кръводарители, особено към тези, 
които два, три или повече пъти даряват кръв всяка 
година. Това са хора с различни професии, възраст 
и социално-икономически статус. Благодарение на 
човеколюбието и отзивчивостта им ежедневно се 
спасява живота на стотици пациенти. 

На специална церемония генералният директор 
на БЧК д-р София Стоименова и изпълнителният 
директор на НЦТХ проф. Фани Мартинова връчиха 
почетни плакети на десет дългогодишни доброволни 
кръводарители, чиято кръв е спасила живота на много 
хора, и на три институции с принос в популяризирането 
на доброволното и безвъзмездно кръводаряване сред 
служителите си. 

Отличените бяха избрани от комисия, с 
представители на Българския Червен кръст и 
Националния център по трансфузионна хематология 
(НЦТХ), въз основа на изпратени предложения от цялата 
страна.  
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Събитието се състоя по време на 58-та Национална конференция по трансфузионна хематология, 
която премина под знака на Световния ден на доброволния и безвъзмезден кръводарител, 10-
годишнината от създаването на НЦТХ и 200-та годишнина от първото успешно кръвопреливане от човек 
на човек. При откриването на форума д-р София Стоименова поздрави участниците от името на НС на БЧК 
и поднесе на проф. Мартинова почетен плакет на БЧК за ползотворното партньорство и сътрудничество в 
името на хуманността. 

 
 

Пирдоп, обл. София 
Много млади хора се включиха в акцията по доброволно 

кръводаряване, която се проведе в читалище ,,Напредък". Над 20 мъже и 
жени дариха повече от 10 литра кръв за нуждаещите се. 

По време на кампанията доброволци на БМЧК от клуб ,,Здраве" 
информираха гражданите за ползите от доброволното кръводаряване. Целта 
е все повече хора да бъдат мотивирани като безвъзмездни кръводарители. 

 
 

Ямбол 
За шеста поредна година се проведе 

кръводарителска акция, посветена на Световния 
ден на доброволния кръводарител. Инициатори 
на кампанията бяха общинският съвет на БЧК – 
Тунджа, подкрепен от ОблС на БЧК - Ямбол, 
ръководството на община Тунджа и отделението 
по трансфузионна хематология към МБАЛ „Св. 
Пантелеймон”. 

В акцията се включиха служители от 
общинската администрация, съветници и 
кметове на малки населени места, като Валентин 
Велев дари кръв за 101-и път, а един от най-младите служители – Иван Георгиев, го направи за първи път. 

На тържествена церемония кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев и Станчо Ставрев, зам.-
кмет и председател на общинския съвет на БЧК – Тунджа, връчиха благодарствени грамоти на десет 
безвъзмездни кръводарители за проявената съпричастност и милосърдие в кампанията „Някой се 
нуждае от твоята кръв СЕГА“. 

Събитието бе уважено от Таня Даскалова, член на ОблС на БЧК – Ямбол. 
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Русе 
По повод Световния ден на кръводарителя ОблС на БЧК награди 

четирима дългогодишни безвъзмездни кръводарители. Доброволци на 
БМЧК проведоха информационна кампания пред Съдебната палата под 
надслов „Помисли за другите. Дари кръв. Сподели живот!“. За два часа над 
60 русенци бяха мотивирани да дарят кръв и насочени към отделението по 
трансфузионна хематология към УМБАЛ „Канев“АД. 

 
 
 

Червенокръстки проекти 

 

Варна 
12 юни 2018 г. 

Дружеството на БЧК „Одесос“ даде 
старт на проекта „Приятели на децата“. В 
продължение на пет месеца 20 доброволци 
ще извършват подкрепящи дейности за 
хуманност и социално включване на 37 
младежи с тежки увреждания в три Центъра за 
настаняване от семеен тип. Предвижда се три 
пъти месечно червенокръстците да посещават 
младежите и да им осигурят разнообразие и преодоляване на изолацията чрез разходки, пеене, 
рисуване, четене/разказване, игри, подпомагане задоволяването на ежедневните нужди, излети в 
екопарка и с катер по море. 

За доброволците беше проведено обучение, по време на което Ирина Харизанова, специалист по 
социално-помощна дейност и ръководител на проекта, представи целите и дейности. Психологът Невяна 
Капустина очерта важни насоки при общуване и подкрепа на младежите с увреждане, а Йордан 
Йорданов, социален асистент в Гарова служба на БЧК - Варна, разясни и демонстрира техники за 
безопасно ползване на помощни средства/ инвалидни колички/ при придружаване на трудноподвижни 
лица. 

Проектът на БЧК цели насърчаване на хуманността, толерантността и изграждане на култура на 
поведение към деца/младежи с увреждане. 

 

Аспарухово, обл. Варна 
юни 2018 г. 

За втора поредна година общинското 
червенокръстко дружество реализира свой 
проект за психосоциална подкрепа, финансиран 
от ОблС на БЧК, „Искаме ли - можем“. Целта е 
насърчаване на хората към толерантност и 
подкрепа за деца и лица с увреждане. 

Първата проведена инициатива беше 
хипотерапия за 9 деца с увреждане в 
прабългарско селище „Фанагория“. Управителят 

заедно с няколко треньори предоставиха безвъзмездно базата и услугите си за близо 2 часа. Родителите 
станаха свидетели на позитивната детска емоция от съприкосновението с животните и получиха 
информационни материали за лечебните ползи от хипотерапията. 
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Благотворителен обяд 
 

Кърджали 
юни 2018 г. 

За поредна година районното мюфтийство 
засвидетелства своята почит и уважение към 
възрастните хора от Дома за стари хора към ОблС 
на БЧК - Кърджали и „Хоспис Червен кръст” ЕООД, 
като организира традиционен благотворителен 
обяд по повод свещения за мюсюлманите празник 
Рамазан Байрям. С този жест представителите на 
мюфтийството - дългогодишни дарители на Дома, 
показаха пред обществеността, че няма разделение между хората от различните религии и желанието на 
всички е да има мир, разбирателство и благоденствие.  

В свещения месец Рамазан своето уважение към хората от третата възраст засвидетелства и 
посолството на Израел у нас, като направи дарение от лекарства и трайни хранителни продукти и 
организира празничен обяд за потребителите на социалната услуга. 
 

БЕДСТВЕНА ГОТОВНОСТ 
 

Тренировъчен курс на доброволните екипи за действие при наводнения 
 

Кресна 
8 - 12 юни 2018 г. 

За поредна година, по поречието на р. Струма в района на Кресна, се проведе тренировъчен курс с 
членове на доброволните екипи на БЧК за действие при наводнения. Целта беше подобряване на 
подготовката и обучение на новите членове от екипите. Участваха 40 доброволци от областните 
червенокръстки организации, експерти от дирекциите „Мениджмънт на бедствията” и „ВСС” при БЧК. 
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През първите два дни участниците получиха теоретични и практически знания как се осъществява 
комуникация в реката и какви са начините за оцеляване в бързотечащи води – движение на водата, 
вълни, препятствия, опасности, основни правила за плуване и придвижване. Те бяха запознати с етапите 
на организиране на спасителна акция, логистиката и необходимата екипировка. Всеки от тях имаше 
възможност да усъвършенства уменията си в активно и пасивно плуване, работа със спасителни въжета и 
системи за преминаване на река. Важно място в обучението бе изнесената лекция за психическа 
устойчивост на екипите. На 9 и 10 юни голяма част от участниците се включиха и в създалата се реална 
ситуация по издирване на изчезнало дете във водите на реката. 

 

На 11 юни се проведе и учебно тренировъчно занятие – демонстрация в района на моста за с. 
Ощава, което включваше спасяване на местни жители, повлечени от приливна вълна, и разделени от 
своите близки, оказване на помощ и евакуация на пострадали при наводнение хора, търсене и спасяване 
на изгубени. Гости на демонстрацията бяха Василка Каменова, зам.-генерален директор на БЧК, 
представители на местната власт, пожарната, полицията, медии. 

Зам.-генералният директор на БЧК даде висока оценка за подготовката на доброволните екипи за 
действия при наводнения и им връчи сертификати за преминал курс по спасяване в бързотечащи води. 
 
 

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ 
 

Поздравителен адрес 
 

София 
юни 2018 г. 

В писмо до председателя на БЧК акад. Христо Григоров, председателят на Държавната 
агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова поздравява червенокръстката организация с 
провеждането на Националното състезание на младежките аварийни екипи. Подчертава се 
изключителната роля на Българския Червен кръст, който през годините е създал и наложил 
традицията на младежкото доброволчество, като по този начин се насърчава участието на деца и 
млади хора в различни общественозначими проекти и инициативи. 

В писмото се изказва възхищение към младите хора, посветили се на мисията да оказват 
подкрепа на всеки, който е пострадал в бедствие, авария или катастрофа. 

„Скъпи млади хора, продължавайте със своята активна дейност и реализирайте идеите си, 
вдъхновявайте и мотивирайте все повече ваши връстници, които да помагат на нуждаещи се 
хора“, се казва още в писмото. 
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ВОДНО СПАСЯВАНЕ 
 

Седмица на водното спасяване 
 

Бургас 
1 - 8 юни 2018 г. 

С много игри и демострации на различни техники за спаяване деца от три училища, обучени по 
програма „Приятели с водата“, участваха в Седмицата на водното спасяване, като показаха колко е важна 
превенцията на водния травматизъм. 

 

На 5 юни, на плаж Крайморие, под ръководството на старши спасител Васил Алексиев учениците 
демонстрираха изваждане от морето на пострадал с буй, с джет и със 100 метрово въже. След тези 
действия показаха оказване на първа долекарска помощ до идване на медицинския екип. 

 

 

В заключителния ден на Седмицата на водното спасяване деца от ПК „ Започни да плуваш“ 
направиха открита тренировка по водно спасяване на Централния плаж в Бургас. Освен загрявка и 
упражнения на сухо, учениците демонстрираха дисциплините „Бийч флаг“ и „Бягане – плуване – бягане“, 
като се превърнаха в атракция на плажа. Най–малките също се включиха в първата тренировка на плажа, 
като за награда плуваха до шамандурата. 
 
 

“Дръж под око“ 
 

Добрич 
14 юни 2018 г. 

ОблС на БЧК проведе обучение по програма за превенция на водния травматизъм в детска 
градина „Слънчице”. С много емоции и по забавен начин малчуганите и техните възпитатели показаха 
своите знания и умения за предпазване от нежелани водни инциденти пред родители и гости. 
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Програмата “Дръж под око“ за 
опасностите около и във водата успешно се 
изпълнява сред децата в Добрич и е 
насочена главно към техните родители и 
учители. 

В презентацията си Добрин Тодоров - 
специалист по водно спасяване към ОблС на 
БЧК - Добрич, с помощта на воден спасител, 
акцентира кои са опасните зони на сушата и 
във водата, какви са начините за оказване на 
първа помощ при водни инциденти и 
призова родители и учители да бъдат винаги 
на „една ръка разстояние” от своите деца, 
когато са на почивка, излет и на рискови 

места сред природата. Деца и възрастни бяха запознати с ролята на водния спасител, с 
екипировката, по която да го разпознават, с флаговата сигнализация и значението на зеления, 
жълтия и червения цвят.  

Проявата беше посветена на 140-годишнината от създаването на Българския Червен кръст. 
 
 

Нови водни спасители 
 

Хасково 
15 юни 2018 г. 

На проведения заключителен изпит за 
”Воден спасител на плувни басейни и водни 
паркове”, всички 23 курсисти се справиха 
успешно с теоретичните и практическите 
задачи. На басейна на комплекс „Фантазия” 
бъдещите водни спасители показаха отлични 
плувни умения и техники за спасяване. 
Представител на Секретариата на НС на БЧК 
беше директорът на дирекция „ВСС” – Антон 
Налбантов. 
 
 
 
 
 
 
 

Издава: Национален съвет на Българския Червен кръст 

Дирекция “Връзки с обществеността и фондонабиране” 

Материали и графичен дизайн: Татяна Кръстева 

Тел: 02 49 23 059 

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