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БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ 
 

Международен ден на детето 
 

Всяка година по повод Деня на детето младежката организация на БЧК организира 
множество инициативи в цялата страна. 
 

1 юни 2018 г. 
София 

Столичната организация на БЧК 
съвместно със 140 СУ „Иван Богоров” 
проведе спортен празник под надслов 
„Знаещи, можещи, здрави”. В събитието се 
включиха над 150 ученици и родители, 
доброволци от БМЧК - София, педагогически 
съветници и преподаватели, както и 
служители от СО на БЧК. 

Участниците се състезаваха в спортни 
игри като футбол, волейбол, баскетбол, 
дартс, боулинг, федербал, скачане с чували, 

бягане с препятствия и др. За най-добре представилите се имаше много награди и изненади. 
Доброволците на БМЧК - София направиха демонстрации по първа долекарска помощ и 

разпространиха информационни материали за здравословен начин на живот и превенция на ХИВ/СПИН. 
Празникът бе част от дейностите по проекта на БЧК - София „Знаещи, можещи, здрави”, 

финансиран от Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и 
спорта на Столична община и се реализира в подкрепа на «София - Европейска столица на спорта през 
2018 г.». 

 
 

Крумовград, обл. Кърджали 
Доброволците на БМЧК от клуб "Да имаш голямо 

сърце не тежи" към ПГ "Руска Пеева" – Джебел, 
представиха пред деца от Крумовград куклената 
постановка "Приключения в гората". Така заедно 
отпразнуваха Деня на детето с много усмивки и 
незабравими емоции. Благотворителната инициатива бе 
осъществена по покана на Центъра за предоставяне на 
социални услуги в общността по проект "Предоставяне 
на интегрирани услуги за ранно детско развитие“ в 
община Крумовград. 
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Момчилград, обл. Кърджали 
С много усмивки, настроение и забавни игри 

малчуганите от Дневния център за деца с увреждания 
„Дъга“, заедно с доброволци на БМЧК от клуб „Надежда“ 
към ПГТХВП – Момчилград, отбелязаха детския празник. 
 
 
 

Ямбол 
По повод Международния ден на детето, 

доброволци на БМЧК организираха празник в 
Градския парк. На централната алея бяха обособени 
кътове по интереси. В единия от тях младите 
червенокръстци демонстрираха оказване на първа 
долекарска помощ при кръвотечения и счупване на 
крайници в резултат на пътнотранспортно 
произшествие. Всяко дете имаше възможност да 
направи изкуствено дишане и непряк сърдечен 
масаж на учебния манекен. В сформираното арт 
ателие, заедно със забавния клоун децата рисуваха върху лицата на свои връстници. Най-голям 
интерес предизвикаха игрите ”Великани и джуджета” и „Не се сърди човече”, в които 
доброволците се забавляваха заедно с малчуганите. Победителите в игрите получиха награди, а 
всички участници в празника се почерпиха с лакомства. 
 

 
Пазарджик 

Младите червенокръстци организираха за децата от 
града различни забавни игри и конкурс за най-хубава 
рисунка. Малчуганите получиха балони, книжки за 
оцветяване и много играчки. 
 
 
 

 

Разград 
Доброволките Стилияна Димитрова и Виктория 

Петрова, проведоха празнична среща с третокласниците от 
ОУ ”Никола Икономов”, обучени по програма „Хелфи“.  

Децата демонстрираха пред връстниците си уменията 
си по първа помощ при ухапване от насекоми и 
кръвотечение. 

Срещата премина с забавни игри и с пожелания за 
весело и щастливо лято. 
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Добрич 
По повод Деня на детето, доброволци от клуб на 

БМЧК към СУ "Йордан Йовков" заедно със служители от 
РУ на МВР - Тервел, проведоха акция под надслов "Пази 
детето". Целта на инициативата беше да се насочи 
вниманието на водачите на автомобили към опазване 
здравето и живота на децата на пътя. На шофьорите бяха 
раздадени информационни брошури и балони. 
 
 
 

Информационна кампания 
 

Русе 
23 - 27 май 2017 г. 

Доброволци от МАЕ осъществиха интересна инициатива с 
превантивна цел съвместно с ОД на МВР – Русе и ЦСМП – Русе. Те 
разясняваха на абитуриенти и техните родители за възможните 
рискове и инциденти при провеждане на масови мероприятия. 
Демонстрирани бяха действия при ситуации, свързани с 
оказването на първа долекарска и първа психологична помощ на 
„пострадали“ младежи – абитуриенти. 
 

 
 

Изпращане на абитуриенти 
 

Бургас 
23 май 2018 г. 

Областната организация на БЧК тържествено 
изпрати абитуриентите–доброволци, като организира 
различни игри, а за всеки имаше подарък сувенир. 
 
 

 

Ученически състезания за действия при кризисни ситуации 
 

Стара Загора 
29 май 2018 г. 

За поредна година ОблС на БЧК бе партньор на 
РДПБЗН при провеждането на състезанието „Защита при 
бедствия, пожари и извънредни ситуации“, в което участваха 
девет отбора от училищата в областта. 

Практическите умения на участниците по първа 
долекарска помощ бяха оценявани от доброволци на 
организацията. Учениците се справиха успешно както с 
теорeтичните, така и с практическите задачи. 

Победител в областната надпревара стана отборът на 
9-о ОУ – Стара Загора. 
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Забавно обучение на малчугани 
 

Кърджали 
31 май 2018 г. 

Чрез игри, гатанки и приказки, доброволците на 
БМЧК запознаха малчуганите от предучилищна група на 
детска градина "Чайка" с видовете хранителни вещества. 
Инициативата под надслов „Ние се забавляваме и по 
нещичко научаваме!" се реализира по проект на БМЧК - 
Кърджали "Информирани бъдете, здравословно се 
хранете". 
 
 

Ползотворна среща 
 

Враца 
май 2018 г. 

Доброволците от двата клуба в ОУ "Св. Св. 
Кирил и Методий " и ОУ "Хр. Ботев" - Мездра 
посетиха Центъра за спешна медицинска помощ, 
където се запознаха с детайли от благородната 
мисия да спасиш човешки живот в екстремни 
ситуации. 

Медицинските специалисти д-р Галина 
Лещарска, д-р Румяна Цветкова, медицинската 
сестра Янушка Григорова, фелдшерът Венци Нинов и 
Тихомир Тошев споделиха примери от практиката и 
ситуации, в които намесата на хора с подходяща подготовка се оказва решаваща за спасяването на 
човешкия живот и здраве. Те обясниха на младите червенокръстци как се оказва първа помощ при 
ухапване от змия, при ужилване от насекоми, кои са най-честите травми и как трябва да се реагира, как се 
използват медицински уреди за спасяване на хора в критични ситуации и др. 
 

Проект „Училищни екипи по безопасност” 
 

Габрово 
31 май 2018 г.  

Младежи от шест габровски училища 
участваха в курс за първа психологична помощ и 
психосоциална подкрепа. Лекторът Теодор 
Мицев представи темите: видове стрес, 
травматична криза, оказване на психологична 
помощ, комуникация с пострадалите и др. 

Обучението е част от проекта „Училищни 
екипи по безопасност”, финансиран от фонда за 
подпомагане и оптимизиране дейностите на 
БМЧК на областно и междуобластно ниво 
„Мисли глобално, действай локално”. 
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Превенция на зависимости 
 

Габрово 
28 - 30 май 2018 г. 

В рамките на проект „Превентирай 
се!“ беше проведено междуобластно 
обучение на тема „Превенция на 
зависимости” с участието на доброволци на 
БМЧК от Габрово, Търговище, Смолян и 
младежи от общинския съвет по наркотични 
вещества. 

Лектори бяха Искра Трифонова, БМЧК – Габрово, и Габриела Йосифова, председател на 
общинския съвет по наркотични вещества. 

Целта на обучението беше сформиране на лидерски екипи, които да представят презентации по 
темата в училищата, да създадат концепция за провеждане на ученическо състезание по повод 
Международния ден за борба с употребата и нелегалния трафик на наркотици, и да изработят 
информационна листовка, която да се разпространява в трите области, реализиращи проекта. 
 
 

Световен ден без тютюнопушене 
 

Шумен 
31 май 2018 г. 

Доброволците на БМЧК, в партньорство с 
Регионалната здравна инспекция и Общинския 
здравен център, проведоха акция за раздаване на 
здравно-образователни материали и измерване на 
въглеродния оксид в кръвта на пасивни и активни 
пушачи. 

Организаторите бяха подготвили много 
изненади и предизвикателства за посетителите на 
градската градина като надуване на балони, правене 

на лицеви опори и др. спортни занимания. На всеки пушач беше предложено да замени цигара с бонбон 
или подарък от „Щанд за здраве“. 
 
 

Благородна инициатива за деца 
 

Пазарджик 
30 май 2018 г. 

Центърът за настаняване от семеен тип на БЧК 
навърши 15 години от създаването на социалната услуга. 
По този повод ОблС на БЧК организира тържество, гости 
на което бяха вицеконсулът на Турция и делегация на 
Турски Червен полумесец, водена от Озге Ирмак. 

Децата от Центъра бяха подготвили специална 
програма за гостите, а те от своя страна зарадваха 
малчуганите с много подаръци, богата трапеза, голяма 
празнична торта и музикална програма. 
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ВОДНО СПАСЯВАНЕ 
 

Нови водни спасители 
 

Ямбол 
май 2018 г. 

Сертификати за правоспособност и 
заверени лични талони получиха 11 
курсисти, успешно преминали изпитите за 
водни спасители. 

Огнян Николов, инструктор по 
водно спасяване, подчерта ролята и 
отговорността, която предстои да поемат 
през предстоящия сезон и пожела на 
всички успех, като изрази готовност за 

подкрепа и съдействие на всеки един от тях по всяко време. 
 
 

„Приятели с водата“ 
 

 

Бургас 
май 2018 г. 

С много щафетни игри, свързани с водното спасяване и най–вече с така познатия за тях 
„Водичко“ успешно приключи програмата на БЧК за превенция на водния травматизъм в ОУ 
„Антон Страшимиров". Благодарение на нея 156 третокласници научиха важни правила за 
водната безопасност и станаха "приятели с водата".  

На всеки клас ОблС на БЧК - Бургас подари пъзел с „Водичко“. 
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Русе 
29 май 2018 г. 

ОблС на БЧК организира воден празник за 
първокласниците от СУ „Йордан Йовков“ по повод 
успешното приключване на програмата „Приятели с 
водата“. По време на проведената интерактивна 
викторина децата показаха какво са научили за 
водната безопасност и как да реагират при възникнал 
воден инцидент. С много игри в басейна на СУ 
„Mайор Атанас Узунов“ бяха затвърдени придобитите 
знания. За положените усилия всяко дете получи 
грамота, тематична гривна и парче торта. 

Програмата на БЧК „Приятели с водата“ за 
намаляване на водния травматизъм сред подрастващите се реализира в много училища на територията 
на Русенска област. 

 
 

Ямбол 
1 юни 2018 г. 

В ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” се 
проведе „Малък празник на водата” с 
участието на ученици от 2 и 3 клас, техните 
класни ръководители и възпитатели. 
Инициативата представлява заключителен 
етап от въведената в учебния план на 
училището програма „Приятели с водата” 
на БЧК за превенция на водния 
травматизъм. 

Целта е децата да бъдат запознати с 
водата като важна част от нашия живот и да 
се научат да контактуват безопасно с нея. 
Инициативата е своеобразен старт на 

дейностите на БЧК – Ямбол по повод Седмицата на водното спасяване. 
С много ентусиазъм, под формата на забавни игри и викторина, малките възпитаници, 

подпомагани от своите учители, демонстрираха знания и умения за безопасно поведение около и във 
водата, начините за оказване на помощ и самопомощ при воден инцидент, ролята на водния спасител на 
плажа и на плувния басейн, флаговата сигнализация и др. 

Всички деца получиха грамоти за преминато обучение по програма „Приятели с водата”. На 
територията на Ямболска област тя се осъществява за пета поредна година, като през учебната 2017/2018 
г. са обхванати над 600 ученици от втори и трети клас в 17 училища в областта. 
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