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                Детски лагер в Банско 

 
    Българският Червен кръст и Главното 

мюфтийство с финансовата подкрепа на 

“Авентисфарма” АП организират от 18 до 

29 август т.г. в Банско първия по рода си 

летен лагер за деца с увреждания. В него ще 

участват 46 деца от 10 до 18 години с диабет, 

умствена изостаналост и сърдечни 

заболявания. Повечето от тях са от детски 

социални заведения или от семейства в 

неравностойно положение. 

    Лагерът се осъществява под патронажа и 

със съдействието на министър- 

председателя Симеон Сакскобургготски и 

съпругата му Маргарита. 

    В програмата са включени занимания за 

физическо укрепване, плувни курсове, 

планински преходи, обучение по първа 

помощ, превенция от наркотична 

зависимост и СПИН. Предвиждат се 

екскурзии до близки градове, състезания и 

игри. 

    В последния ден, 29 август, ще се проведе 

детски празник, на който ще гостуват 

връстници на летуващите и ще представят 

богата развлекателна програма. 

    Лагерът ще се организира всяка година  

със същите деца до завършване на средното 

им образование. Партньорите ще 

осъществят и други подобни проекти с 

хуманитарна насоченост. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Българският Червен кръст  

         ще отбележи за първи път  

 Световния ден на първата помощ 

 

     Тази година на 13 септември (втората 

събота на месеца) за първи път 

червенокръстката общественост ще 

отбележи Световния ден по първа 

помощ, под надслов “Първата помощ – 

жест на хуманност, който прави 

промяната”. Това събитие ще се 

ознаменува с образуване на  “жива  

верига за помощ” във всяка страна точно 

в 11.00 часа местно време. Участници във 

веригата ще бъдат хора, които имат 

пряко или косвено отношение към 

спешните действия. 

 

 

    Председателят на БЧК отклони предложение за издигане на кандидатурата му за кмет на София. Г-н 

Христо Григоров, който беше 9 години заместник-председател на организацията, а от две години е неин 

председател, мотивира отказа си за номинация с отдадеността си на започналата реформа в БЧК, която 

трябва да бъде завършена. Целта на реформата, инициирана от него, е БЧК да достигне икономическа 

стабилност и ефективно и прозрачно да изпълнява хуманитарната си мисия в полза на обществото. 

    През октомври т. г. ще се отбележи 125-та годишнина от създаването на организацията и юбилейните 

тържества ще преминат под патронажа на президента на страната Георги Първанов. Г-н Григоров 

съзнава своя дълг и счита, че ще бъде по-полезен да работи като общественик в най-голямата и най-

старата хуманитарна организация пред алтернативата да бъде кмет без финансово обезпечаване и в среда 

на явни и завоалирани личностни и политически интереси. 

 

Хиляди доброволци на БЧК и различни групи от 

населението всяка година се обучават по първа 

долекарска помощ 
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     Обучението ще се проведе от 26 до 30 

август в НЦОМР – Долни Лозен с цел да 

подготви национални обучаващи по 

първа психологична помощ от всички 

области на страната, които да обучават 

доброволци и щатни специалисти от 

Областните съвети, членове на 

младежки аварийни екипи и други  

спасителни звена на БЧК. 

Предстоящото обучение ще даде 

възможност на участниците да 

придобият знания за процесите, които 

протичат у хората при стрес и травма, за 

техниките на работа с жертви и 

принципите на подкрепящата 

комуникация. 
 

 

                           Нов проект на  Бежанско-мигрантската служба на  

                                            Българския Червен кръст                                                 

  
                                     Бежанско-мигрантската служба на БЧК започна работа по уникален  

                     и пилотен за Централна Европа проект “Развитие на национална мрежа и 

групи на бежанци за самопомощ и реагиране при предотвратяване на сексуално и 

домашно насилие в бежанските общности в България”. 

    Проектът се финансира от Регионалния офис на Върховния комисариат за бежанците 

към ООН (ВКБООН) и е на стойност 4156 щатски долара. 

    Анализът на интервютата, проведени от членове на Съюза на жените бежанки и 

социалния работник от БЧК, показва, че сексуалното и домашното насилие в бежанската 

общност е  много по-широко разпространено, отколкото се считаше първоначално.       
      На 14 август се проведе среща на БМС на БЧК с партньори от представителството   

на ВКБООН, Агенцията за бежанците и търсещите убежище към Министерския съвет, 

Българския Хелзинкски комитет , “Каритас”, Гранична полиция и пр. На срещата бяха 

обсъдени част от проблемите, свързани с домашното и сексуалното насилие в бежанската 

общност. Бяха набелязани и мерки за координиране на усилията при осъществяването 

на проекта. 

Издава: Дирекция “Връзки с обществеността” на 

Българския Червен кръст 

Тел.: 865 73 46 

e-mail: pressoffice@redcross.bg 

             www.redcross.bg 

 

 

 

Обучението се осъществява с изключителното 

финансово и методическо съдействие на 

 Американския Червен кръст 
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